GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELBARKU
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOŻYWIANIE DZIECI W
SZKOŁACH NA TERENIE GMINY WIELBARK W OKRESIE OD 04.09.2018 r. DO
21.06.2019 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
publicznych: NIE
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz
wykonawcy, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych: NIE

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielbarku, ul.
Władysława Jagiełły 8, 12-160 Wielbark, woj. warmińsko – mazurskie, telefon 089/
621 83 31.



Adres strony internetowej zamawiającego: http://gops-wielbark.pl
Bip Wielbark: wielbark-ug.bip-wm.pl/public/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOŻYWIANIE DZIECI W
SZKOŁACH NA TERENIE GMINY WIELBARK W OKRESIE OD 04.09.2018 r. DO
21.06.2019 r.
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
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a) codzienne przygotowanie i dostawę do placówek oświatowych na terenie gminy
Wielbark i punktu wydawania posiłków w Wielbarku oraz wydawanie gorących
obiadów jednodaniowych dla 250 osób.
b) jednorazowo przygotowanie i dostawę kolacji wigilijnej dla 90 osób.
Wskazane posiłki muszą być przygotowane w następującej formie:
a) dla posiłków przygotowanych do placówek oświatowych i punktu wydawania
posiłków:
- dwa razy w tygodniu (wtorki i czwartki) zupa z mięsną wkładką o pojemności 400 ml
(w tym 50g mięsa lub kiełbasy za wyjątkiem parówek) podana ze świeżym
pieczywem bez ograniczenia ilościowego,
- trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy i piątki) drugie danie będące posiłkiem
mięsnym lub rybnym z surówką lub gotowanymi jarzynami oraz kompotem lub
sokiem owocowym. Do mięsa mogą być podawane zamiennie ziemniaki, kasza, ryż,
makaron. Drugie danie mogą też stanowić pierogi, naleśniki, kopytka, makaron z
sosem, krokiety, pyzy lub inne. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki
jednodaniowe o kaloryczności nie mniejszej niż 550 kcal i gramaturze nie mniejszej
niż: ziemniaki, kasza, ryż lub makaron - 200 g, mięso lub ryba - 100 g, surówka lub
jarzyny - 100 g, pierogi, naleśniki z serem, kopytka, makaron z sosem, krokiety lub
inne - 200 g, kompot, sok – 200 ml. Zamawiający zastrzega, że danie takie jak
pierogi, naleśniki z serem, kopytka, makaron z sosem, krokiety, pyzy winny być
maksimum 2x (dwa razy) w miesiącu.
b) kolacja wigilijna:
- posiłek składający się z: ryba (150 g), ziemniaki (200 g), kapusta z grzybami (150
g), barszcz czerwony (250 ml), krokiety z kapustą i grzybami (2 szt.), ciasto (150 g),
ponadto kawa i herbata (termosy).
Dożywianie ma być realizowane w dni objęte nauką szkolną od poniedziałku do
piątku w czasie trwania roku szkolnego z uwzględnieniem przerw w nauce (przerwa
wakacyjna oraz przerwy świąteczne itp.) od dnia 04 września 2018 roku do 21
czerwca 2019 roku. Dożywianiem będą objęci wskazani, na podstawie list ze szkół,
zatwierdzonych przez dyrektora, uczniowie placówek oświatowych z terenu gminy
Wielbark oraz osoby dorosłe, wskazane uprzednio przez kierownika Zamawiającego
w punkcie wydawania posiłków Wielbarku.
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dyrektorom poszczególnych szkół oraz
kierownikowi Zamawiającego jadłospis miesięczny z wyprzedzeniem 2-dniowym z
uwzględnieniem gramatury i kaloryczności potraw. Zamawiający nie dopuszcza
powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu 10 dni. Dostawa posiłków
ma się odbywać w dni nauki szkolnej do następujących szkół:
Szkoła Podstawowa w Wielbarku

100 uczniów

Gimnazjum w Wielbarku

20 uczniów
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Szkoła Podstawowa w Łatanej Wielkiej

70 uczniów

Szkoła Podstawowa w Zabielach

40 uczniów

Planowana liczba posiłków dziennie wynosi 230 sztuk dla uczniów placówek
oświatowych oraz 20 sztuk dla osób dorosłych, dla których posiłki będą wydawane w
punkcie wydawania posiłków w Wielbarku (łącznie 250 sztuk). Liczba posiłków może
ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu), za co Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności. W przypadku nieobecności ucznia w szkole posiłek może
odebrać, rodzic, opiekun, rodzeństwo na podstawie wydanej przez Zamawiającego
decyzji.
Przygotowanie posiłków – kolacji wigilijnej – w ilości 90 sztuk, będzie zrealizowane i
wydawane w Wielbarku w okresie pomiędzy 13 a 21 grudnia 2018 r. po uprzednim
zleceniu przez kierownika Zamawiającego.
Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej sanitarnej dla
żywienia zbiorowego. Posiłki muszą też być wykonane ze świeżych warzyw i
artykułów spożywczych, posiadających aktualny termin ważności i powinny opierać
się na wykorzystaniu sezonowości występowania produktów. Świadczenie usług
żywieniowych powinno być zgodne z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 1225) oraz zaleceniami Głównego Inspektora
Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia,
jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnych
żywności. Ponadto w zakresie jakości usług (w sposób gwarantujący jakość posiłków
zgodną z zalecanymi normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych
zapewniając ich różnorodność). Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym
transportem (samochód spełniający wymogi sanitarno-techniczne do przewozu
żywności) w pojemnikach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz
jakości przewożonych potraw (posiłki gorące, świeże, smaczne i estetyczne).
Przewożenie żywności musi odbywać się zgodnie z systemem HACCP. System
HACCP gwarantuje najwyższe standardy żywności, a tym samym zachowanie
wysokiej jakości transportowanych produktów. W trakcie transportu potraw należy
przestrzegać następujących zasad: - „potrawy serwowane na gorąco winny
utrzymywać temperaturę 600C i czas ich przewozu nie może przekraczać jednej
godziny od czasu ich wytworzenia”. Wykonawca poniesie koszty przewozu,
załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłku oraz ich wydawania.
Ponadto Wykonawca zapewni naczynia (talerze, sztućce), na których będą
spożywane posiłki. Naczynia oraz sztućce muszą posiadać wymagane atesty
dopuszczające ich wykorzystanie w żywieniu ludzi.
Wykonawca zobowiązany jest do posprzątania pomieszczeń wydzielonych do
wydawania i spożywania posiłków w poszczególnych szkołach oraz do
zagospodarowania odpadów powstających w związku z realizacją przedmiotu umowy
Miejsce i godziny wydawania posiłków w szkołach zostaną ustalone przez
wykonawcę indywidualnie dla każdej placówki bezpośrednio z dyrekcją szkoły, a w
przypadku posiłków wydawanych w punkcie wydawania posiłków w Wielbarku i
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posiłków wydawanych w ramach kolacji wigilijnej, ustalone zostaną z kierownikiem
Zamawiającego.
II.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: NIE
II.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
55.52.31.00-3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych
55.52.40.00-9 Usługi dostarczania posiłków do szkół
II. 6) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych
II. 7) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od 04.09.2018
do 21.06.2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do
prowadzania działalności, jeżeli zakład który będzie służył wykonawcy do
wykonania zamówienia jest zatwierdzony przez właściwego Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego i jest wpisany do rejestru zakładów
podlegających urzędowej kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub
finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż kwota brutto ceny
oferowanej oraz jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej na kwotę
nie mniejszą niż kwota brutto ceny oferowanej
III. 1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub
finansowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże , że wykonał
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch usług
odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot
zamówienia, tj.: przygotowywania i wydawania gorących posiłków w punkcie
żywienia zbiorowego w sposób ciągły dla co najmniej 250 osób dziennie przez okres
co najmniej 9 m-cy oraz, że dysponuje co najmniej jednym pojazdem do przewozu
posiłków spełniającym wymagania do przewozu żywności na który jest wystawiona
stosowna decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
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III.2 PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24
ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: TAK (podstawa wykluczenia
określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, podstawa wykluczenia określona w art.
24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp, podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8
ustawy Pzp
III.3) WYKAZA OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
III.3.1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu: TAK
III.3.2) Oświadczenie o spełnieniu kryteriów selekcji: NIE
II.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT
3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy
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W przypadku oferty wspólnej odpisy wymienione w punktach 1, 2 i 3 składa
każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Dokumenty należy złożyć w
oryginale lub kopi potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
4) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje 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 nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (wg wzoru stanowiącego formularz nr 6 do SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT
1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię decyzji o zatwierdzeniu
zakładu wydaną przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, – wydaną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, lub zaświadczenie, że ww. decyzja jest aktualna wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej dokument ten składa
ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach
konsorcium będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku
2) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wpisie
do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Organów Państwowej
Inspekcji Sanitarnej wydane przez właściwego Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego – wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, lub zaświadczenie, że ww. zaświadczenie jest
aktualne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej
dokument ten składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną,
który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za
spełnienie tego warunku
3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
W przypadku składania oferty wspólnej dokument ten składa ten/ci z
wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum
będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku
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4)potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż kwota brutto ceny oferowanej. W przypadku
składania oferty wspólnej dokument ten składa ten/ci z wykonawców
składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą
odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku
5) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub 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 lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku składania
oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny
wykaz
6) Wykaz środków transportu służących do wykonania zamówienia (według
załącznika nr 5 do SIWZ). W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy
składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wykaz
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT
2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wykonawca, który polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia (według załącznika nr 7 do SIWZ)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
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IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: NIE
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do
udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
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W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie
ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego
systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji
elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z
opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości
postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i
specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryterium

Znaczenie

Cena z podatkiem VAT

100%

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg
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nieograniczony) : Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert
wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego
opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,
jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym
muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających
negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w
licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji
elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór
umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: TAK
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy,
zmiana w zakresie ilości przygotowywanych i wydawanych posiłków z przyczyn nie
leżących po stronie wykonawcy, wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i
rachunkowych w treści umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli
dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2018-07-02, godzina: 11:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Wielbarku; ul. Władysława Jagiełły 8, 12-160 Wielbark, pokój 2.
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
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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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace
rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości
lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
IV.6.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja
istotnych warunków zamówienia: http://gops-wielbark.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielbarku; ul. Władysława Jagiełły 8,
12-160 Wielbark
.
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