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Ogłoszenie nr 500227582-N-2018 z dnia 21-09-2018 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym: PRZYGOTOWYWANIE
GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA DZIECI UCZĄCYCH SIĘ ORAZ DOWÓZ POSIŁKÓW DO
SZKÓŁ NA TERENIE GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 485640-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym, Krajowy numer identyfikacyjny
79019975100000, ul. ul. Augustowska 47, 16320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, państwo
Polska, tel. 87 64 24 092, e-mail gops@gops-barglow.pl, faks 87 64 24 092.
Adres strony internetowej (url): http://www.gops-barglow.pl,
http://bip.gops.ug.barglow.wrotapodlasia.pl
Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZYGOTOWYWANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA DZIECI UCZĄCYCH SIĘ ORAZ
DOWÓZ POSIŁKÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GOPS.271.2.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
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1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie gorących posiłków składających się z: zupy,
drugiego dania i owocu dla dzieci uczących się wraz z transportem do miejsc wskazanych przez
Zamawiającego na terenie Gminy Bargłów Kościelny wliczonym w koszty zamówienia, w ilości
około 158 gorących posiłków dziennie. 2. Szacunkowa dzienna ilość zamawianych gorących
posiłków dla poszczególnych szkół wynosi: - Szkoła Podstawowa w Bargłowie Kościelnym około 70 posiłków, - Szkoła Podstawowa w Tanie Starym - około 30 posiłków, - Szkoła
Podstawowa w Kroszewie - około 28 posiłków, - Szkoła Podstawowa w Łabętniku - około 30
posiłków. Dostawa posiłków przez pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w dni nauki
w szkole pomiędzy godz. 9:00 a 11:30. Wykonawca uzgodni z Dyrektorami w/w szkół dokładną
godzinę dostawy posiłków. Kaloryczność posiłków zgodna z normami Instytutu Żywności i
Żywienia. Minimalny wsad do kotła 4,00 zł 3. Zamawiający zamawia: przygotowywanie i
dowóz gorącego posiłku dla dzieci uczących się w formie: zupy, drugiego dania i owocu
własnym transportem i we własnych termosach gwarantujących utrzymanie właściwej
temperatury posiłków w sposób zgodny z wymaganiami higieniczno-sanitarnymi. Do gorących
posiłków dla wszystkich dzieci we wszystkich szkołach, należy dostarczać naczynia (w tym
kubeczki) i sztućce jednorazowe. Wykonawca zobowiązany jest do zabrania następnego dnia
wszystkich jednorazowych naczyń i sztućców. W tygodniu (5 dni roboczych): - 3 dania mięsne
(100g porcja po przygotowaniu), stosując różne techniki kulinarne, - 1 danie jarskie (200g dania
+ 50g dodatek), typu naleśniki ze śmietaną, kopytka z sosem mięsno - jarzynowym, pierogi z
zasmażką), - 1 danie rybne (100g porcja po przygotowaniu), typu ryba w kawałku, paluszki
rybne, - do każdego posiłku zupa (300 ml), - do każdego posiłku dodatek skrobiowy (150g
porcja po przygotowaniu), naprzemiennie: ziemniaki, ryż, makaron, - do każdego posiłku
dodatek owocowo-warzywny (100g porcja po przygotowaniu), naprzemiennie gotowany i
surowy, - do każdego posiłku napój owocowy (200ml), - do każdego posiłku owoc/owoce (min.
100g). W każdym daniu musi wystąpić dodatek owocowo-warzywny, napój owocowy oraz
owoc. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków dobrej jakości o rzetelnej
wadze, odpowiednim poziomie energetycznym i odżywczym. Posiłki powinny być
przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych
produktów i urozmaicone. W przeciągu 10 dni roboczych (2 tygodni) dania nie mogą się
powtarzać. W przeciągu 3 dni roboczych rodzaj owocu/owoców nie może się powtarzać.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 55523100-3
Dodatkowe kody CPV: 55520000-1, 55521200-0, 55521100-9, 55321000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
-

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 69651.46
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
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Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: NEPTUN Beata Szałach
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Solna 5 lok. 15
Kod pocztowy: 20-021
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: Polska
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 70998.88
Oferta z najniższą ceną/kosztem 70998.88
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 70998.88
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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