
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 168455-2015 z dnia 2015-11-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraśnik

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i podawanie gorących posiłków na rzecz osób dorosłych (w 

tym bezdomnych) oraz dzieci i młodzieży niedożywianych w stołówkach szkolnych, skierowanych na 

podstawie decyzji administracyjnych...

Termin składania ofert: 2015-11-27 

Kraśnik: Usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków
Numer ogłoszenia: 186069 - 2015; data zamieszczenia: 17.12.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 168455 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 4a, 23-210 

Kraśnik, woj. lubelskie, tel. 081 825 41 35, faks 081 825 15 80.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przygotowania i wydawania 

gorących posiłków.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i 

podawanie gorących posiłków na rzecz osób dorosłych (w tym bezdomnych) oraz dzieci i młodzieży 

niedożywianych w stołówkach szkolnych, skierowanych na podstawie decyzji administracyjnych 

wydanych przez Zamawiającego. 2. Wykonawca będzie przygotowywał i wydawał posiłki w dni od 

poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt). 3. Gorący posiłek tygodniowo powinien się składać z 

następujących dań: 1) danie mięsne 3 x w tygodniu (ziemniaki, kasza, ryż - min. 300 g, mięso- min. 

100 g, surówka - min. 100 g), 2) danie jarskie 2 x w tygodniu (min. 400g), 3) zupa na wywarze 

mięsnym 5 x w tygodniu (min. 400 ml z pieczywem, makaronem lub ryżem). 4. Kaloryczność gorącego 

posiłku nie może być mniejsza niż 600 kcal. 5. Zamawiający podzielił zamówienie na dwa odrębne 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=168455&rok=2015-11-18


zadania: 1) zadanie nr 1 - przygotowanie i wydawanie posiłków w dzielnicy Starej Kraśnika, 2) zadanie 

nr 2 - przygotowanie i wydawanie posiłków w dzielnicy Fabrycznej Kraśnika. 6. Wykonawca 

zobowiązany będzie do: 1) Zapewnienia miejsca realizacji zamówienia w granicach administracyjnych 

miasta Kraśnik, przy czym w przypadku składania oferty: a) na zadanie nr 1 - miejsce realizacji 

zamówienia będzie się znajdowało w dzielnicy Fabrycznej Kraśnika, b) na zadanie nr 2 - miejsce 

realizacji zamówienia będzie się znajdowało w dzielnicy Starej Kraśnika. Miejsce realizacji zamówienia 

musi spełniać wymogi sanitarne i być dopuszczone przez Państwową Inspekcję Sanitarną do obrotu. 

2) Przygotowania i podawania gorących posiłków osobom uprawnionym w godzinach od 12.00 do 

14.00. 3) Podawania posiłków gorących na własnych naczyniach - nie jednorazowych. 4) Zapewnienia 

pomieszczenia spełniającego warunki do spożycia gorących posiłków jednocześnie dla min. 20 osób. 

5) Wykonywania przedmiotu zamówienia według zróżnicowanych jadłospisów i podawania ich do 

wiadomości publicznej, poprzez codzienne wywieszanie w miejscu wydawania posiłków. 6) 

Utrzymywania w pomieszczeniach, w trakcie stołowania się osób, temperatury co najmniej 18oC. 7. 

Szacuje się, że liczba osób uprawnionych do korzystania z posiłków będzie wynosić dziennie średnio: 

1) zadanie nr 1 - około 56 osób, 2) zadanie nr 2 - około 45 osób. 8. W okresie trwania umowy szacuje 

się następujące ilości posiłków: 1) zadanie nr 1 - około 14 133 posiłków, 2) zadanie nr 2 - około 11 403 

posiłków. 9. W czasie obowiązywania umowy ilość posiłków może ulec zmniejszeniu. 10. Wykonawca 

odpowiada za zgodność jakości wydanych posiłków z obowiązującymi w kraju normami Instytutu 

Żywności i Żywienia. Posiłek, sposób jego przygotowania i podania powinien odbywać się z 

zachowaniem odpowiednich norm higieniczno- -sanitarnych, oraz spełniać warunki określone w 

powszechnie obowiązujących przepisach prawa..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.00.00-9, 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w dzielnicy Fabrycznej Kraśnika.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.



IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Jadłodajnia u Ali, Alina Augustynek, ul. Sikorskiego 22, 23-210 Kraśnik, kraj/woj. lubelskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 157033,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 97376,37 

• Oferta z najniższą ceną: 97376,37 / Oferta z najwyższą ceną: 97376,37 

• Waluta: PLN .


