
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia.dhtml 

 

Myślibórz: Dostawy posiłków dla uczestników projektu POKL 9.2 

Numer ogłoszenia: 382514 - 2013; data zamieszczenia: 20.09.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Myśliborzu , ul. Spokojna 22, 74-300 

Myślibórz, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7472021, faks 95 7473153. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatmysliborski.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy posiłków dla 

uczestników projektu POKL 9.2. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Przedmiotem 

zamówienia jest dostarczanie posiłków dla uczestników zajęć w ZSP Nr 1 w Barlinku, ZSP 

Nr 3 w Myśliborzu, ZSP Nr 1 w Dębnie, ZS w Smolnicy, w ramach projektu pn.: Chcę być 

najlepszy w swoim zawodzie!- program podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego w powiecie myśliborskim, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 3. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć w okresie realizacji projektu 

posiłki: 1) Zestaw obiadowy, jednodaniowy gorący i gotowy do spożycia, z napojem o poj. 

0,2 l, w ilości ok. 5.000 szt. (dostawy sukcesywne w zależności od zapotrzebowania 

Zamawiającego do kwoty ok. 29.880,00 zł brutto). 2) Przekąska - bułka z masłem, świeżymi 

warzywami, wędliną zamiennie z serem żółtym oraz napojem 0,2 l (zamiennie co drugi dzień 

gorąca zupa gotowa do spożycia), w ilości ok. 148.500 szt. (dostawy sukcesywne w 

zależności od zapotrzebowania Zamawiającego do kwoty ok. 445.500,00 zł brutto). 3) 

Przygotowane, dostarczone i podane posiłki będą świeże, pierwszej jakości, zamknięte w 

pojemnikach przeznaczonych dla produktów wymagających stałych warunków 

temperaturowych. 4) Sposób podania - estetycznie z zapewnieniem talerzy, szklanek, 

sztućców i serwetek. 5) Posiłki powinny posiadać odpowiednie walory smakowe i zapachowe 

oraz estetyczny wygląd. Wykonawca przy oferowaniu obiadów uwzględniać będzie świeże 

produkty. 6) Wyżywienie powinno spełniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu 

http://bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia.dhtml


Żywności i Żywienia. 7) W przypadku stwierdzenia przy odbiorze posiłków braków 

jakościowych świadczonych usług, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo obniżenia 

wynagrodzenia bądź zerwania umowy z tytułu realizowanej usługi przez Wykonawcę. 8) 

Miejscem dostaw posiłków jest: : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku. ul. 

Szosowa 2, 74-320 Barlinek, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu, ul. 

Strzelecka 51, 74-300 Myślibórz, Zespół Szkól w Smolnicy, Smolnica 51, 74-400 Dębno. 9) 

Wykonawca zapewni transport dostosowanymi do przewozu posiłków pojazdami 

samochodowymi, którego wartość wliczona jest w cenę jednostkową posiłku. - Wykonawca 

zapewni na swój koszt i bez dodatkowego wynagrodzenia pojemniki na odpady oraz odbiór i 

zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9. 

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: Zakończenie: 

30.06.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

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 W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy (rozdział III pkt. 1 SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej 

ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub 

upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy (rozdział III pkt. 1 SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej 



ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub 

upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy (rozdział III pkt. 1 SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej 

ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub 

upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy (rozdział III pkt. 1 SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej 

ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub 

upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy (rozdział III pkt. 1 SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej 

ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub 

upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik. 

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: 

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

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

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 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.4.4) 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; 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 70 

 2 - Cena - 30 

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 

Zgodnie z art. 144 Ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie 

określonych poniżej warunków: 1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany 

przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; 2) 

zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 3) zmiana personelu 

Wykonawcy lub Zamawiającego; 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: http://bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia.dhtml 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 



http://bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia.dhtml lub w wersji papierowej w Starostwie 

Powiatowym w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, pok. 111. 

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

ofert: 30.09.2013 godzina 14:45, miejsce: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. Spokojna 

22, 74-300 Myślibórz, pok. 107. 

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: Konkurs nr 1/9.1.2/12 w ramach Priorytetu IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tytuł 

projektu: Program wyrównania szans edukacyjnych i poprawy wyników edukacyjnych w 

liceach ogólnokształcących powiatu myśliborskiego.. 

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 

 


