
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
38-114 NIEBYLEC 24

tel/fax (17) 27 73 046, e-mail: gopsniebylec@ops.net.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

W ZAPYTANIA CENOWEGO

Nazwa zamówienia:

„Dostawa gorącego posiłku w postaci zupy na potrzeby szkół 
z tereny Gminy Niebylec- Rejon nr 1”

NR SPRAWY GOPS.251.1.2013
Wykaz dokumentów:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami.

Zał. nr 1 Formularz ofertowy 
Zał. nr 2 Oświadczenie o warunkach z art. 22 ust.1.

 

                      ZATWIERDZIŁ:
                 Jacek Kozdraś 

                        p.o.Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
             w Niebylcu

   



I. Informacje ogólne

• Zamawiający  informuje,  że  do  postępowania  mają  zastosowania  przepisy  ustawy  Prawo
zamówień publicznych.

• Wartości  szacunkowa  niniejszego  zamówienia  nie  przekracza  równowartości  kwoty  
14.000 euro.

II. Informacja o zamawiającym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
38-114 Niebylec, Niebylec 24, pow. Strzyżowski, woj. podkarpackie 
Tel./fax 17- 277 30 46, e-mail: gopsniebylec@ops.net.pl
Godziny urzędowania: pn, wt, śr, czw, pt. – od 7.00 do 15.00, 

III. Tryb udzielenia zamówienia.
Zapytanie cenowe.

IV. Informacja o formie porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy.
1)  Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  niniejszego  zapytania
cenowego.  Zamawiający  jest  obowiązany  niezwłocznie  udzielić  wyjaśnień,  jednak  nie  później  
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął po terminie, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) W postępowaniu zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne
informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub faksem.

V. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowywanie i dostawy gorącego posiłku jednodaniowego
w postaci zupy na potrzeby szkół z terenu Gminy Niebylec- Rejon nr 1  wraz z odbiorem odpadów
pokonsumpcyjnych po posiłkach w okresie 16.09.2013 r. - 31.12.2013 r. 

2. Posiłki maja odpowiadać wymogom dietetycznym właściwym dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat,
zgodnie z Zaleceniami i Normami Żywienia Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie

3. Przedmiot  zamówienia  obejmuje  dostawy  porcji  dziennej  składającej  się  z  jednego  posiłku,  
tj. obiadu. 

4.  Posiłki dostarczane będą raz dziennie w godzinach:

- obiad: godz. 10.00 - 12.00 po uzgodnieniu z dyrektorem danej szkoły.
 5.  Proponowane menu oczekiwane przez Zamawiającego powinno obejmować następujące pozycje:
-  obiad  jednodaniowy  w  postaci  zupy,  (np.  jęczmienna,  rosół,  pomidorowa,  ogórkowa,  itp.),
uzupełniony o pieczywo.  Wskazane menu stanowi jedynie otwarty katalog proponowanych posiłków
i  może  zostać  poszerzone  o  dodatkowe  pozycje  w  uzgodnieniu  pomiędzy  Zamawiającym  
a  Wykonawcą.  Wykonawca  może  zaoferować  odmienne  menu,  lecz  o  równoważnej  wartości
energetycznej poszczególnych składników.
6. Wykonawca  będzie  przygotowywał  posiłki  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  ustawie  
o  bezpieczeństwie  żywności  i  żywienia  (Dz.U.  Z  2006r.  nr  171  poz.  1225)  łącznie  z  przepisami
wykonawczymi do tej ustawy. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu jednej
dekady (10 dni).



7.  Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone
przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego
żywienia dzieci i młodzieży.
8. Wykonawca  będzie  przygotowywał  posiłki  w  obiekcie  dla  którego  posiada  decyzję  Inspektora
Sanitarnego o dopuszczeniu obiektu do przygotowania posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia
oraz  dostarczał  posiłki  zachowując  wymogi  sanitarno-epidemiologiczne  w  zakresie  personelu  
i  warunków  produkcji  oraz  weźmie  odpowiedzialność  za  ich  przestrzeganie.  Posiłki  do  szkół
Zamawiający zapewnia transport (bez załadunku i rozładunku).
9. Wykonawca zobowiązany jest  do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie,  na  bazie
produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP Zamawiający zastrzega
sobie możliwość nieodebrania posiłków w przypadku , gdy są niezgodne  z SIWZ oraz z umową.
10. Posiłki  muszą  być  sporządzone  i  wydane  zgodnie  z  wymogami  sztuki  kulinarnej  i  sanitarnej  
dla żywienia zbiorowego oraz wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne
terminy ważności. Wyklucza się mięso i przetwory z puszek konserwowych.
11.  Żywienie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej
12. Wytyczne dotyczące dostawy:
-    posiłki należy dostarczać w ściśle określonych godzinach wskazanych w pkt. V. 4.
-   dostawca  zapewnia  jednorazowe  naczynia  oraz  termosy  do  przewozu  posiłków  gwarantujące
utrzymanie odpowiedniej temperatury i jakości przewożonych potraw.
-  dostawca zapewnia mycie, wyparzanie i odbiór termosów,
-  dostawca zobowiązuje się do odbioru zlewek,
-  dostawca dodatkowo przywozi próbki posiłków do celów sanitarno-epidemiologicznych zgodnie  
    z obowiązującymi przepisami;
-  zamówienie ilości obiadów – telefoniczne w dniu dostawy do godz. 7.30
Wykonawca nie może mieć w stosunku do zamawiającego żadnych roszczeń z  powodu realizacji
umowy w mniejszym zakresie.
13. Szacunkowa liczba uczniów objętych dożywianiem wynosi:
- w Zespole Szkół  w Niebylcu 10
- w Zespole Szkół w Konieczkowej 17
- w Zespole Szkół w Gwoźnicy Górnej 33
- w Szkole Podstawowej w Gwoźnicy Dolnej   5
- w Szkole Podstawowej w Bliziance 18

VI. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
-  Dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.

VII. Termin realizacji zamówienia : 
- od 16.09.2013 do 31.12.2013 r.

VIII. Wymagane dokumenty stanowiące integralną część oferty:
-  Formularz oferty – zgodnie z Załącznikiem nr 1
-  Oświadczenie o warunkach z art. 22 ust.1- Zgodnie z załącznikiem nr 2

VI. Oceny ofert i kryteria wyboru wraz z podaniem ich znaczenia.
1) Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny
Kryterium to ma następujące znaczenie:
Cena – waga kryterium – 100%
2) W przypadku otrzymania ofert o jednakowej najniższej cenie Zamawiający wzywa wykonawców
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego dodatkowych ofert,
te natomiast w przedmiocie ceny, nie mogą być wyższe aniżeli uprzednie.



VII. Termin związania oferta.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

VIII. Wymagania dotyczące sposobu sporządzenia oferty.
Postać oferty.
1. Oferta powinna być napisana w języku polskim pod rygorem nieważności w formie pisemnej (na
maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym) oraz podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania  firmy  na  zewnątrz  i  zaciągania  zobowiązań  w  wysokości  odpowiadającej  cenie
oferty.  Podpis  na  ofercie  musi  być  zgodny  z  zasadami  reprezentacji  wskazanymi  we  właściwym
rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
2. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę należy załączyć pełnomocnictwo.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

IX. Opakowanie i oznakowanie ofert
Oferty należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta powinna być
zaadresowana do Zamawiającego na adres: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
38-114 Niebylec, Niebylec 24, pow. Strzyżowski, woj. podkarpackie 
być oznakowana następująco:
ZAPYTANIE  CENOWE  na:  „Dostawa  gorącego  posiłku  w  postaci  zupy  na  potrzeby  szkół  
z tereny Gminy Niebylec- Rejon nr 1”. Nie otwierać przed 05.09.2013 r., godz. 09.30”.
Konsekwencję złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

X. Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć  w terminie do dnia 05.09.2013 r. do godz. 8.30 w Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Niebylcu, 38-114 Niebylec 24. 
2.  Wszystkie  oferty,  złożone  po  terminie  składania  ofert  zostaną  niezwłocznie  zwrócone
wykonawcom.

XI. Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jest sprzeczna z warunkami zamówienia,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
d) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.

O odrzuceniu oferty Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę, którego ofertę odrzucił.

XII. Warunki płatności – przelew do 14 dni po wystawieniu faktury

XIII.  Osoba  upoważniona  do  kontaktu  z  Wykonawcami –  Pani  Anna  Wesołowska   -  pracownik
socjalny i Pan Jacek Kozdraś – p.o. kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu, 38-
114 Niebylec 24, tel. 017 277 30 46

ZATWIERDZIŁ:

            14-08-2012 ……………………………


