
OGŁOSZENIE 
WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług cateringowych w 

ramach projektu

pod nazwą „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy 

Kawęczyn”

1. GMINA  KAWĘCZYN,  62-704 Kawęczyn
      tel. 0-63/288 50 11,  fax. 0-63/288 59 40

2.  ADRES  STRONY  INTERNETOWEJ,  NA  KTÓREJ  ZAMIESZCZONA  BĘDZIE 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
http://bip.kaweczyn.pl

SIWZ  można  uzyskać  również  na  wniosek  Wykonawcy  w  siedzibie  Zamawiającego
- Urząd Gminy Kawęczyn , 62-704 Kawęczyn, pokój nr 17 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest  Świadczenie usług cateringowych w ramach realizowanego 
projektu  „Nasze  dzieci  –  nasza  przyszłość-  projekt  dla  szkół  Gminy  Kawęczyn” 
Finansowanego w ramach  Priorytetu  IX Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w regionach 
Działania  9.1.  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług 
edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty  Poddziałanie  9.1.2  Wyrównywanie  szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w 
jakości usług edukacyjnych  w terminie od dnia 01.09.2012 r. do dnia 30.06.2014 r. ,
to jest  : 
.Przygotowanie  i dostawę posiłków dla dzieci w wieku 10-15 lat,  w formie kanapek i soków, 
w łącznej  ilości  do około 32097 szt w czasie realizacji projektu - w dni pracy szkół w  godz. 
uzgodnionych wcześniej z zamawiającym z uwzględnieniem godzin pracy szkół :
1. Zespołu Szkół im. Mari Curie Skłodowskiej w Kawęczynie
2. Zespołu Szkół w Kowalach Pańskich
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach
4. Szkoła Podstawowa im. . płk. pil. St. J. Skarżyńskiego  w Skarżynie

4.4 Wymogi dotyczące przedmiotu zamówieni:
Posiłki powinny składać się z:
1. Kanapki z bułki o wadze 170-200 gram lub równoważnego produktu pieczywa z wkładem z 
wędliny lub przetworami mleczarskimi z dodatkiem warzyw zapakowanych w folię 
gastronomiczną .Zamawiający dopuszcza raz w tygodniu zastąpienie opisanie  powyżej 
kanapki drożdżówką i owocem. 
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2. Soku owocowego Kubuś lub równoważny min. 200 ml. - różne smaki.

4.5Wykonawca zobowiązuje się do :
     4.5.1 dostarczenia  posiłków na własny koszt.

4.5.2  przygotowania  posiłków  o  najwyższym standardzie,  na  bazie  produktów najwyższej 
jakości  i  estetyką  wykonania  zgodną  z  normami  HACCP  oraz  zbiorowego  żywienia  i 
wymogami sanitarno- epidemiologicznymi.
4.5.3  Odbiór  dostarczonych  posiłków  potwierdzony  będzie  każdorazowo  protokołem  ich 
dostarczenia,  z  wyszczególnieniem   ilości  ich  dostarczenia,  podpisem  upoważnionego 
pracownika zamawiającego.
4.5.4 Przygotowanie posiłków i dostarczenie do szkoły, sali wskazanej przez Zamawiającego
w godzinach określonych przez Zamawiającego.
4.5.5  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  prawa  w  zakresie 
przechowywania, przygotowania i transportu artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 
sierpnia 2006 r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. Nr 171 poz. 1125 ze zm.)
4.5.6  Wszystkie  posiłki  zapewnione  przez  wykonawce  muszą  być  bezwzględnie  świeże, 
przyrządzone  w  dniu  świadczenia  usługi,  muszą  charakteryzować  się  wysoką  jakością  w 
odniesieniu  do  użytych  składników  oraz  estetyki  podania.  Produkty  przetworzone  będą 
posiadały odpowiednią datę przydatności. 

 4.6 Ilość i wielkość zamówienia usługi wskazanej w SIWZ stanowi maksymalny ich zakres i 
wielkość zamówienia.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia  mniejszej ilości 
usług,  niż maksymalna  wskazana w SIWZ, w takie  sytuacji  Wykonawca nie będzie wnosił 
żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności o zapłatę za ilość stanowiącą różnicę między 
maksymalną ilością usługi wskazane w SIWZ  a ilością rzeczywistą zrealizowaną na podstawie 
poszczególnych  zleceń  Zamawiającego.  Rozliczenie  nastąpi  zgodnie  z  rzeczywistym 
wykonaniem przedmiotu umowy, po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. 
Cena zaoferowana przez Wykonawce nie  ulegnie  zmianie  przez cały okres obowiązywania 
umowy. 

4. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.      

 Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

      Termin realizacji zamówienia – od daty zawarcia umowy do dnia 30.06.2014 r.    

6.  OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1.spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
2.wykonają zamówienie w terminie od daty zawarcia umowy do dnia 30.06.2014 r.   
3.spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 w/w ustawy
5.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności 
6.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
7.posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia
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Sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
Ocena  spełniania  warunków  wymaganych  od  Wykonawcy  zostanie  dokonana  wg  formuły:  
spełnia – nie spełnia.

7.  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW   JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU   W 
POSTĘPOWANIU:
1.Wypełniony formularz ofertowy.

W  celu  potwierdzenia,  że  wykonawca  posiada  uprawnienie  do  wykonywania  określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda, następujących dokumentów:

a)  aktualnego odpisu z  właściwego rejestru  albo  aktualnego zaświadczenia  o  wpisie   do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert

b) zaświadczenie  właściwego urzędu  skarbowego oraz  właściwego  oddziału  Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych potwierdzających odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków,  opłat  oraz  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  lub  społeczne,  lub  zaświadczeń,  że 
uzyskał  zgodę  na  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności,  lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego  - wystawionych nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

c) pełnomocnictwo,  w  oryginale  bądź  kopii  poświadczonej  notarialnie,  w 
przypadku,  gdy  ofertę  lub  załączone  do  niej  dokumenty  podpisuje  osoba 
nieujawniona we właściwym rejestrze do reprezentowania Wykonawcy.

3. Oświadczenie zgodnie art. 24  ust. 2 w/w ustawy. 
       4. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.1 w/w ustawy. 

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez osobę/osoby uprawnione do składania oferty.

6. Podpisany projekt umowy. 
Dokumenty  są  składane  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  
z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do składania oferty.

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium 

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

cena 100 %

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Kawęczyn, 62-704 Kawęczyn, pokój nr 1 – (sekretariat UG),
do dnia 13 sierpnia  2012r.  do godz. 10:45.
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11.MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

      Urząd Gminy Kawęczyn, 62-704 Kawęczyn, pokój nr 16,
      w dniu 13 sierpnia 2012r.   o godz. 11  :00  

12.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

13.OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

1) Jolanta Agata Bryzgalska- 601 256 601
2) Agnieszka Stefanowska – 63 288 59 17
3) Ewa Frątczak tel. 63 288 5934
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