
Witnica: Usługa cateringowa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków 

dla wychowanków internatu ZSCKR w Kamieniu Małym 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V  zamówienia publicznego  

 
zawarcia umowy ramowej  

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu 

Małym, Kamień Mały 89, 66-460 Witnica, woj. lubuskie, tel. 0-95 751 58 26, faks 0-95 751 

58 26. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsrkm.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa cateringowa polegająca 

na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków dla wychowanków internatu ZSCKR w 

Kamieniu Małym. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków 

dla wychowanków internatu ZSCKR w Kamieniu Małym w okresie od 01.09.2016 r. do 

30.06.2017 r. Z wyłączeniem wybranych miesięcy okresu wakacji letnich i ferii zimowych, 

ustawowych świąt, dni oznaczonych przerw (m.in. dni wolnych od zajęć dydaktyczno-

opiekuńczych), praktyk oraz dni o których Zamawiający poinformuje Wykonawcę zgodnie z 

kalendarzem roku szkolnego. Od poniedziałku do czwartku całodzienne wyżywienie, 

natomiast w piątki lub dni poprzedzające dzień wolny bez obiadu i kolacji. Szacowana liczba 

posiłków: Śniadania - 11040 szt, obiady dwudaniowe - 7920 szt., kolacja - 7920 szt. Wiek 

uczniów 15 - 20 lat. Posiłki obejmują: śniadanie (I i II), obiad dwudaniowy z kompotem, 

kolacje.. 

II.1.5)  

nie   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających  



 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.32.10.00-6, 

55.32.20.00-3. 

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: 

30.06.2017. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

 Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.. 

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 Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności cateringowej wydane                     

w drodze decyzji, przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru 



 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru 

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: 
 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

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

24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 III.4.4) 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; 

 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Wykaz niezbędny do oceny w kryterium Doświadczenie wykonawcy wraz z dowodami wg. 

wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz, 2. Oświadczenie dot. podwykonawcy - jeżeli 

dotyczy. W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający 

żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, powołuje się na zasoby 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający 

pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Formularz ofertowy 

sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz, 4. Dokument określający 

zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli 

wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres 

umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy 

 



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 - 95 

 2. Doświadczenie wykonawcy – 3 

 3. Termin zapłaty  - 2 

IV.2.2)  

 nie  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.zsrkm.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół 

Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 

Witnica. 

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

ofert: 27.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego                         

w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica Sekretariat. 

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: . 

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 

 


