ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 19
ul. JANUSZOWICKA 35-37
53-135 WROCŁAW
tel./fax 071 798 68 53
e-mail: zsp019@gmail.com
http://www.sp47.wroclaw.pl/
ogłasza wszczęcie postępowania, dotyczącego udzielenia
ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 138g ust.1, pkt 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, na:
WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ ZESPOŁU
SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 19 WE WROCŁAWIU
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na tronie BIP Zamawiającego:
https://www.edu.wroclaw.pl/wps/portal/edu-dev/main22/zsp19/Przetargi_konkursy
oraz http://www.sp47.wroclaw.pl/
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Organizacja usługi kompleksowego żywienia zbiorowego w Przedszkolu nr 19
z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kutnowskiej 10, stanowiącym część Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 19 we Wrocławiu, polegającej na przygotowaniu i dostawie 3 posiłków
dziennie (śniadanie, obiad dwudaniowy: zupa i drugie danie + napój + owoc, podwieczorek), w
szklanych naczyniach własnych Wykonawcy, dla 200 dzieci dziennie, zapisanych do
przedszkola na rok szkolny 2016/2017 - wg zasad określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ;
2) Organizacja usługi żywienia zbiorowego uczniów w Szkole Podstawowej nr 47, stanowiącej
część Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 19 z siedzibą we Wrocławiu, przy ul.
Januszowickiej 35-37, polegającej na przygotowaniu i dostawie 1 posiłku dziennie (obiad
dwudaniowy: zupa i drugie danie + napój + owoc) w szklanych naczyniach własnych
Wykonawcy, dla 300 uczniów dziennie, zapisanych do szkoły na rok szkolny 2016/2017 - wg
zasad określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Określenie przedmiotu zamówienia wg. słownika CPV
Kod CPV 55523100 – 3
Kod CPV 55524000 – 9

usługi w zakresie posiłków szkolnych;
usługi dostarczania posiłków do szkół.

Szczegółowy zakres oraz parametry przedmiotu zamówienia zawarte są w - Szczegółowych
wymaganiach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia publicznego - stanowiących
Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Termin realizacji zamówienia
1) Dla dzieci w Przedszkolu nr 19 - od dnia podpisania umowy do dnia 29 grudnia 2017 r. posiłki muszą być dostarczane codziennie przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku,
przez 11 miesięcy z wyłączeniem dni wolnych od zajęć przedszkolnych - usługa nie będzie
świadczona w ogóle przez jeden miesiąc wakacyjny, natomiast w drugim miesiącu
wakacyjnym liczba wydawanych posiłków ulega znacznemu zmniejszeniu. Miesiąc, w którym
będzie mieć miejsce przerwa wakacyjna zostanie ustalony w arkuszu organizacji pracy szkoły.

2) Dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 47 – od dnia podpisania umowy do dnia 22 grudnia
2017 r. - posiłki muszą być dostarczane codziennie przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do
piątku, przez 10 miesięcy (12 - miesięczny okres obowiązywania umowy nie obejmuje wakacji,
ferii zimowych przerw świątecznych oraz innych dni wolnych od zajęć szkolnych)
3. Miejsce i termin składania ofert: 16 listopada 2016 r., godz. 10.00. Oferty należy składać w
sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 19 we Wrocławiu, ul. Januszowicka 35-37,
53-150 Wrocław
4. Termin otwarcia ofert: 16 listopada 2016 r., godz. 12.00
5. Kryteria oceny ofert:
Cena (C) - 60 %
Jakość - urozmaicenie jadłospisu (J) - 32 %
Organizacja warsztatów kulinarnych (W) - 8 %
6. Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)
2)

Nie podlegają wykluczeniu w przedmiotowym postępowaniu.
Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli udowodni,
że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia,
na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000,00 złotych
b) Zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że
w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał należycie lub wykonuje:
-

-

przez okres przynajmniej 10 miesięcy co najmniej 1
z przygotowywaniem, dostarczaniem i wydawaniem wyżywienia
przedszkolnych (w ramach pojedynczego zamówienia).
przez okres przynajmniej 9 miesięcy, co najmniej 1
z przygotowywaniem, dostarczaniem i wydawaniem wyżywienia
szkolnych (w ramach pojedynczego zamówienia).

usługę związaną
dla min. 150 dzieci
usługę związaną
dla min. 200 dzieci

8. Podstawy wykluczenia: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców spełniających
przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP oraz w art. 24 ust. 5, pkt 2
i 4 ustawy PZP.
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3
do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
https://www.edu.wroclaw.pl/wps/portal/edu-dev/main22/zsp19/Przetargi_konkursy,
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacje podane do publicznej
wiadomości w trakcie procedury otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą (o
ile wystąpią) nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia – wzór oświadczenia zawarty jest w Załączniku nr 7 do SIWZ.
3) Dwa jadłospisy dekadowe dla dzieci przedszkolnych przygotowane na każdą porę roku (w
sumie 8) sporządzone przez Wykonawcę, uwzględniające skład asortymentowy oraz
gramaturę poszczególnych składników posiłków (śniadanie, obiad dwudaniowy: zupa, II
danie + kompot + owoc, podwieczorek) – wszystkie jadłospisy winny być sporządzone
według wzoru jadłospisu znajdującego się w załączniku nr 8 do SIWZ oraz spełniać wymogi

dotyczące ich treści, zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ. Każdy jadłospis musi być
podpisany przez dietetyka.
4) Dwa jadłospisy dekadowe dla dzieci szkolnych przygotowane na każdą porę roku
(w sumie 8) sporządzone przez Wykonawcę, uwzględniające skład asortymentowy oraz
gramaturę poszczególnych składników posiłków (obiad dwudaniowy: zupa, II danie + kompot
+ owoc) – wszystkie jadłospisy winny być sporządzone według wzoru jadłospisu
znajdującego się w załączniku nr 8 do SIWZ oraz spełniać wymogi dotyczące ich treści,
zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ. Każdy jadłospis musi być podpisany przez dietetyka.
5) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej - dokument potwierdzający że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie
mniejszą niż 500.000,00 złotych
6) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej - Wykaz usług wykonanych lub nadal
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku nadal wykonywanych dostaw
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wzór wykazu
zawarty jest w Załączniku nr 6 do SIWZ.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 ustawy PZP.
14. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie
przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.
15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
16. Informacja na temat wadium - nie jest wymagane.
10.
11.
12.
13.

