
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

rozogi-ug.bip-wm.pl, lub www.gopsrozogi.pl 

 

Rozogi: Przygotowanie, dowiezienie i wydawanie posiłków w placówkach oświatowych 

na terenie gminy Rozogi w roku szkolnym 2013/2014 

Numer ogłoszenia: 280068 - 2013; data zamieszczenia: 17.07.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach , ul. 22 Lipca 

22, 12-114 Rozogi, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 722 69 32, faks 89 722 66 22. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.gopsrozogi.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie, dowiezienie i 

wydawanie posiłków w placówkach oświatowych na terenie gminy Rozogi w roku szkolnym 

2013/2014. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiot 

zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi przygotowania, dowiezienia i wydawania 

posiłków  dzieciom w szkole podstawowej, gimnazjum oraz w przedszkolu w dni 

objęte nauką szkolną w czasie trwania roku szkolnego, od dnia 03.09.2013 r. do 

27.06.2014 r., w następujących placówkach oświatowych na terenie Gminy Rozogi: 

a) Szkoła Podstawowa w Klonie wraz z oddziałami przedszkolnymi grupa 3-4-

latków oraz grupa 5-6-latków: 

- uczniowie : 73 osoby 

-dzieci przedszkolne : 28 osób 

b) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowach  

- uczniowie : 73 osoby, 

- dzieci przedszkolne: 32 osoby, 

c) Zespół Szkół w Rozogach – dotyczy Oddziału Gimnazjum w  Dąbrowach oraz 

w Klonie: 



- uczniowie z Gimnazjum w Klonie : 32 osoby  

- uczniowie z Gimnazjum w Dąbrowach -32 osoby 

 

 

2. W okresie objętym zamówieniem przewiduje się wydanie łącznie ok. 50.220 

posiłków (z tego: 39.060 obiadów dla uczniów szkół i 11.160 śniadań oraz pełnych 

obiadów – tzw. całodzienne wyżywienie, wydawanych dla dzieci przedszkolnych). 
Dzienna liczba posiłków ok.  270 w tym sztuk, w tym ok. 60 posiłków dla dzieci 

przedszkolnych  oraz ok. 210 posiłków dla  uczniów w szkołach x 186 dni 

żywieniowych).  

 

UWAGA: Ilość dożywianych osób w zależności od faktycznej liczby osób objętych 

programem dożywiania oraz ilość dni żywieniowych w roku szkolnym 2013/2014 

może ulec zmianie, za co zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności. 

 

3. Posiłki dla uczniów w szkołach powinny  mieć formę jednodaniowego ciepłego 

obiadu serwowanego na przemian w następujący sposób: 

a) trzy razy w tygodniu zupa (poniedziałek, środa, piątek)  

b) dwa razy w tygodniu drugie danie (wtorek, czwartek) 

 

5. Przez jeden posiłek dla uczniów w szkole Zamawiający rozumie  

a. zupę ugotowaną na mięsie  w ilości 350 - 400 ml +2 kromki chleba (np. 

jarzynową , buraczkową, ogórkową, pomidorową zaprawioną śmietaną lub 

jogurtem naturalnym, lub grochowa z połówek grochu, zacierkowa, rosół z 

kawałkiem kurczaka, krupnik), 

b. drugie danie składające się z: 

- mięsa lub ryby o gramaturze 150 g. np. gulaszu, potrawki z kurczaka, 

klopsików, kotleta schabowego, kotleta z piesi z kurczaka, kotleta z 

pieczarkami, ryby w panierce lub bez, ryby w sosie, sztuki mięsa w 

sosie; 

- dodatków do mięsa w postaci ziemniaków, kaszy, ryżu, makaronu, 

klusek o gramaturze 150 g. ; 

-  dodatków w postaci surówki o gramaturze 50 g.  

- kompotu 200 ml.  

- jeden raz w tygodniu drugie danie mogą stanowić pierogi, kopytka, 

naleśniki z serem lub krokiety – w ilości 400 gramów. 

 

6. Posiłki dla dzieci w przedszkolach: realizowane są w formie żywienia całodziennego. 

Przez jeden posiłek dla dziecka w przedszkolu zamawiający rozumie:  

a) pierwsze śniadanie składające się z :  

- zupa mleczna (np. makaron, płatki kukurydziane, płatki owsiane, płatki 

zbożowe, kluski lane, kasza manna, ryż o gramaturze 25-30 g + mleko 3,52 % 

w ilości 200 ml.) lub napój mleczny 200 ml (kakao lub mleko).  

- kanapki składające się z: pieczywo mieszane chleb (35 g.) lub bułka (50 g.)  z 

masłem (10 g.)  i dodatkami: wędliny, pasty serowe, ser żółty, jajka, dżem, 

kiełbaski na ciepło; ogórki zielone, pomidory, sałata,  

- herbata z cytryną i cukrem, lub herbata owocowa (200 ml)  

- owoc lub warzywo  

b) pełny obiad w formie zupy, drugiego dania oraz kompotu, składający się z:  



- zupy ugotowanej na mięsie  w ilości 350  ml + 2 kromki chleba (np. jarzynową 

, buraczkową, ogórkową, pomidorową zaprawioną śmietaną lub jogurtem 

naturalnym, lub grochowa z połówek grochu, zacierkowa, rosół z kawałkiem 

kurczaka, krupnik), 

- mięsa lub ryby (filet bez ości) o gramaturze 150 g. np. gulaszu, potrawki z 

kurczaka, klopsików, kotleta schabowego, kotleta z piesi z kurczaka, kotleta z 

pieczarkami, ryby w panierce lub bez, ryby w sosie, sztuki mięsa w sosie; 

- dodatków do mięsa w postaci ziemniaków, kaszy, ryżu, makaronu, klusek o 

gramaturze 150 g.; 

- dodatków w postaci surówki o gramaturze 50 g.  

- kompotu 200 ml  

- jeden raz w tygodniu drugie danie mogą stanowić pierogi, kopytka, naleśniki z 

serem lub krokiety – w ilości 400 gramów. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w SIWZ. 

 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości nie 

wyższej niż 10 % zamówienia podstawowego. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.32.00.00-9, 55.52.12.00-0. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 

03.09.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków na podstawie 

art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (wzór zał. nr 2). 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków na podstawie 

art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (wzór zał. nr 2) oraz musi 

wykazać co najmniej dwie usługi, tego samego rodzaju co przedmiot 

zamówienia wraz z listami referencyjnymi lub innymi dokumentami 

potwierdzającymi należyte wykonanie usługi. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków na podstawie 

art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (wzór zał. nr 2) oraz musi 

wykazać się dysponowaniem pojazdami, przy użyciu, których będzie 

realizował zamówienie, czyli pojazdami dopuszczonych do przewożenia 

żywności w ilości wystarczającej do realizacji zamówienia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków na podstawie 

art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (wzór zał. nr 2). 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków na podstawie 

art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (wzór zał. nr 2). 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 

szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 



wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z 

informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 

III.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 



określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

a) formularz ofertowy (wzór zał. nr 1), b) upoważnienie do podpisania oferty o ile nie wynika 

ono z innych dokumentów, c) kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnej 

decyzji wydanej przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na 

prowadzenie działalności na stołówkach oraz na dowóz posiłków specjalnie dopuszczonymi 

do tego samochodami, d) zaakceptowany (zaparafowany) wzór umowy (wzór zał. nr 7), 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

W przypadku zmiany stawki VAT cena może ulec zmianie w trakcie trwania umowy po 

uprzednim złożeniu pisemnego wniosku. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://rozogi-ug.bip-wm.pl, lub www.gopsrozogi.pl 



Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach, ul. 22 Lipca 22, 12-114 Rozogi. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 01.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach, 

ul. 22 Lipca 22, 12-114 Rozogi. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


