
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
„ Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w Zespole Szkół w Białołęce gmina Pęcław ” 

 
I. Zamawiający: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęcławiu 
Pęcław 28, 67 – 221 Białołęka 
woj. dolnośląskie 
tel. ( 76) 8317- 332, fax. ( 76 ) 8317 – 033 
 

II. Osoby upoważniona do kontaktów z oferentami: 
Grażyna Nowaczyk, Mirosława Szydłowska tel. ( 76 ) 8317 – 332 
Wszelkie informacje będą udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 
15.00. 
 

III. Okre ślenie trybu zamówienia: 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy 
Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 
Postępowanie prowadzone jest z udziałem Komisji Przetargowej. 
 

IV. Przedmiot zamówienia; 
1. Przedmiotem zamówienia jest dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w Zespole 

Szkół w Białołęce, polegające na przygotowaniu i dostarczeniu jednodaniowych, 
gorących posiłków dzieciom i młodzieży w szkole.  

2. Żywienie dzieci i młodzieży odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni 
nauki szkolnej w okresie od dnia 23 kwietnia 2013 r. do 20 grudnia 2013 r. z 
uwzględnieniem przerw w nauce / ferii zimowych, wiosennych , letnich i innych dni 
świątecznych /. 
Szacunkowa liczba dzieci i młodzieży objętych dożywianiem to około 140 uczniów ( 
liczba ta w trakcie roku 2013 może ulec zmianie – zmniejszeniu lub zwiększeniu o 20 
% ). 

3. Wspólny słownik Zamówień (CPV) 
      CPV – 55523100 – 3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych 
      CPV – 55524000 – 9 Usługi dostarczenia posiłków 
4. Zamawiający nie ponosi konsekwencji za zmniejszenie ilości posiłków. 
5. Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzane 

zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą 
być wykonywane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy 
ważności.  

6. Posiłki oferent będzie dostarczał własnym transportem, na własny koszt w 
specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury 
oraz jakości przewożonych potraw. 

7.  O czystość termosów zobowiązany jest zadbać Wykonawca. 
8. Obiady będą dostarczane w cyklu; na przemian zupa z wkładką /poniedziałek i środa/, 

drugie danie / wtorek i czwartek/ oraz raz w tygodniu danie jarskie / piątek /. 
Waga / objętość posiłków; 
a) jedna porcja zupy; 
- powinna mieć objętość 450 ml i zawierać wkładkę w postaci mięsa lub wędliny + 2 
kromki chleba lub bułka. 
b) drugie danie ; 
− ziemniaki lub zamiennik ( makaron, ryż lub inne ) - 200 g. 



− mięso lub ryba  – 100 g , 
− surówka, jarzyny – 100 g.  
− kompot – 200 ml. 
c) danie jarskie ; 
( np. naleśniki – 2 szt., racuchy – 3 szt., placki ziemniaczane – 300g. pierogi – 6 szt., 
ryż z jabłkami lub bitą śmietaną, makaron z serem, łazanki, kluski śląskie itp.). 
 
Zamawiający nie dopuszcza, żeby w ciągu tygodnia ( 5 dni ) wystąpiła powtarzalność 
tego samego    rodzaju posiłku. Jeden posiłek winien spełniać następujące normy: 

− kaloryczność nie mniejsza niż 750 kcal; 
− zawartość białka nie mniejsza niż 20% posiłku; 
− zawartość węglowodanów nie więcej niż 55% posiłku; 
− tłuszcze nie więcej niż 30 %. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania badań sprawdzających 
kaloryczność zamawianego posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia 
parametrów określonych w zamówieniu, Zamawiający kosztami badania obciąży 
Wykonawcę. 
 

9. Godziny dostarczania posiłków; w godzinach umówionych z dyrektorem Zespołu 
Szkół w Białołęce 

10. Przewidywana ilość posiłków to około 18 000. 
11. Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie 

Zamawiającego tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęcławiu, pokój Nr 2 
Pęcław 28, 67 – 221 Białołęka tel. (76) 8317 – 332  lub na stronie internetowej ; 
http://www.bip.peclaw.eu 

 
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
14. Zamawiający do niniejszego zamówienia nie będzie stosował aukcji elektronicznej 

oraz nie ustanowi też dynamicznego systemu zakupów. 
 

V. Termin wykonania zamówienia. 
Wymagany termin wykonania zamówienia; od dnia 23 kwietnia 2013 r. do 20 
grudnia 2013 r.  
 
Dożywianie odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej. 
 

VI. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków.  

O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 
1.    Od co najmniej 2 lat prowadzą działalność w branży gastronomicznej; 
2.  Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami  zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 
wykonywania zamówienia; 
3.   Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia tj. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności - polisa ; 



4.   Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawa 
Zamówień Publicznych. 
 
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg 
formuły „ spełnia – nie spełnia ” na podstawie dostarczonych dokumentów. 
 

VII. Kryteria oceny ofert : 
Zamówienie zostanie udzielone oferentowi,  który zaoferuje najniższą cenę spośród ofert 
spełniających warunki przetargu. 
Kryterium cena – 100 % 
 

VIII. Miejsce i termin składania ofert; 
Zamkniętą i odpowiednio oznaczoną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć siedzibie 
Zamawiającego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pęcławiu pokój Nr 2 
 
- Termin składania ofert – 12 kwietnia 2013 r. do godziny 12.00 
- Termin otwarcia ofert – 12 kwietnia 2013 r. godzina 12.15 
 

IX. Termin zwi ązania ofertą : 
1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do dnia ostatecznego rozstrzygnięcia 
protestu, w przypadku wniesienia protestu po upływie terminu do składania ofert. 

 
X. Informacja na temat wadium. 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium przy składaniu ofert w niniejszym 
postępowaniu przetargowym 
 

XI. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej. 
Zamawiający nie będzie zawierał z wykonawcami umowy ramowej. 
 

XII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniaj ących, o których mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy zamówień uzupełniających. 
 
 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęcławiu zastrzega sobie prawo do 
unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 
 
Pęcław, dnia 04 kwietnia 2013 r. 
 
 
       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
        Społecznej w Pęcławiu 
 
                  /-/ Mirosława Szydłowska 


