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Reguły, dnia 02 grudnia 2020 r. 
 Numer sprawy: GOPS. SKO.2.2020 
 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  NA USŁUGI SPOŁECZNE  

– DWUDANIOWE OBIADY 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzone jest według zasad określonych  

w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm). 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 

I. Zamawiający: 

Nazwa zamawiającego : Gmina Michałowice  Reguły Al. Powstańców Warszawy 1, 

 05-816 Michałowice, NIP 534-24-80-595 , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Adres zamawiającego ;Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-86 Michałowice 

Nr telefonu, (22 ) 350-91-20, nr faksu (22) 350 91 21 

Adres e mail: gops@ michalowice.pl 

Strona internetowa www.gops.michalowice.pl 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa obiadów dwudaniowych (zupa, drugie 
danie, surówka) pięć razy w tygodniu, bez sobót, niedzieli i świąt, przygotowanych na bazie 
własnych produktów z wykorzystaniem własnego zaplecza kuchennego (pomieszczeń 
kuchennych, sprzętu i urządzeń kuchennych) z dostawą na miejsce zamówienia w terminie od 
04.01.2021 do 31.12.2021 r. 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.  
 

Cześć I - obiady wraz z dowozem do miejsca zamieszkania klientów. 
 

Zamówienie w części I opiera się na dietach podstawowej (standardowej) i dietach 

specjalnych tj. cukrzycowej, lekkostrawnej, wegetariańskiej lub innej zleconej przez 

lekarza. Każda z diet musi uwzględniać (i przestrzegać) aktualnie obowiązującą wiedzę  

i przyjęte standardy żywienia ludzi.  Zamawiający przewiduje, że w dziennym zamówieniu 

ilość diet może wynosić od 1 do 4. 
 

Część II - obiady wraz z dowozem  dla uczestników Dziennego Domu Senior + 
 

Zamówienie w części II opiera się na dietach podstawowej (standardowej) i dietach 

specjalnych tj. cukrzycowej, lekkostrawnej, wegetariańskiej lub innej zleconej przez 

lekarza. Każda z diet musi uwzględniać (i przestrzegać) aktualnie obowiązującą wiedzę  

i przyjęte standardy żywienia ludzi.  Zamawiający przewiduje, że w dziennym zamówieniu 

ilość diet może wynosić od 1 do 17. 
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Część I 
 

Zamówienie polega na przygotowaniu wraz z dowozem do miejsca zamieszkania   

dwudaniowych obiadów (zupa , drugie danie) klientom Gminnego Ośrodka Pomocy  

Społecznej Gminy Michałowice we wszystkie dni robocze (prócz sobót, niedziel i świąt)  . 
W godz.12.30 -14.00 dla ok. 20 osób. Przewiduje się zakup w okresie I - XII ok. 5.040 

posiłków . 
 
Dokładne godziny dowozu obiadów będą uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.            
         

Część II 

Zamówienie polega na przygotowaniu wraz z dowozem dwudaniowych obiadów (zupa , 

drugie danie) dla uczestników Dziennego Domu Senior+ 05-806 Komorów ul. Ceglana 2 d w 

godz.12.30-14.00 we wszystkie dni robocze (prócz sobót, niedziel  i świąt) dla ok. 30 osób. 

Przewiduje się zakup w okresie I - XII ok. 7 560 posiłków.  

Dokładne godziny dowozu obiadów będą uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.       

Podana powyżej liczba obiadów i osób jest liczbą szacunkową i w czasie obowiązywania 

umowy może ulec zmianie. Nie stanowi to zatem ostatecznego wymiaru zamówienia, w 

wyniku czego nie może być podstawą do roszczeń z tytułu zrealizowanych dostaw lub być 

podstawą odmowy zrealizowania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zmniejszenia lub zwiększenia liczby klientów objętych dożywianiem. Wykonawcy będzie 

przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie wydane posiłki. 

III. Termin realizacji zamówienia: od 04.01.2021 roku do 31.12.2021 roku 

IV. Warunki Udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 

udziału w postępowaniu: 

1. Posiadają ważny wpis do Rejestru Zakładów podlegających urzędowej kontroli 

organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021) oraz zatwierdzeniu 

Wykonawcy do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przygotowywania  

żywności. 
2. Posiadają aktualnie opłacona polisę oc. od prowadzonej działalności gospodarczej. 
3. Wykonali należycie co najmniej jedną usługę obejmującą swoim zakresem 

przygotowanie posiłków w zakresie żywienia zbiorowego dla grupy minimum 50 osób 

przez okres co najmniej 3 miesięcy. 

4. Dysponują odpowiednim personelem wyznaczonym do realizacji usług, posiadającym 

bieżące przeszkolenie z zakresu BHP i HACCP, a także aktualne książeczki zdrowia. 
5. Dysponują urządzeniami technicznymi, w tym kuchnią przystosowaną do 

przygotowywania posiłków, spełniającą wymagania sanitarno-higieniczne właściwych 

instytucji, w tym Sanepidu dotyczące miejsca przygotowywania posiłków dla żywienia 

zbiorowego. 
6. Dysponują środkiem transportu spełniającym wymogi sanitarno – techniczne do 

przewozu żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przez SANEPID  
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V.  Sposób przygotowania oferty 

1. Treść oferty powinna zawierać co najmniej informacje określone w formularzu 

ofertowym. Wzór formularza ofertowego określa załącznik nr 5 do Warunków Udziału. 
2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, techniką 

trwałą. 
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności. 

4. Oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez 

Zamawiającego, sporządzone przez oferenta, muszą być podpisane. Za podpisanie 

uznaje się własnoręczny podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) 

przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Oferenta. 
5. Za osoby uprawnione do reprezentowania oferenta uznaje się osoby upoważnione  

do reprezentowania oferenta, wskazane we właściwym rejestrze bądź w stosownym 

pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej  

za zgodność z oryginałem. 

6. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, oferent powinien to 

wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. 

Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Nie 

podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres oferenta, cenę 

oferty, okres gwarancji. 
7. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej, telefonicznie lub faksem. 
8. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby 

podpisującej ofertę. 
9. Koszt sporządzenia i złożenia oferty ponosi Oferent. 

10. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i połączone w sposób 

trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości. 
 

 

Oferent powinien umieścić ofertę w zamkniętym opakowaniu oznaczonym według 

poniższego wzoru: 
 

 Gmina Michałowice- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , 05-816 Michałowice, 
Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 

OFERTA NA USŁUGI SPOŁECZNE 
 przygotowanie  wraz z dowozem  obiadów  dwudaniowych do miejsca zamieszkania 

wskazanych osób  Część I 

lub/i * 
 

OFERTA NA USŁUGI SPOŁECZNE 

Przygotowanie wraz z dowozem  dla uczestników Dziennego Domu Senior + Część II. 
ZNAK SPRAWY: GOPS. SKO. 261.2.2020 NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM  

11 grudnia 2020 r. do godz. 14.00   

*Niewłaściwe skreślić 
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VI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 11 grudnia 2020 r. do godz. 14.00 w sekretariacie 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice w Regułach, ul. Aleja 

Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice .  Za termin złożenia oferty przyjmuje się 

datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po ww. terminie nie 

zostaną rozpatrzone. 

2. Na wniosek oferent otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.  
3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do siedziby 

zamawiającego. Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwróci oferentowi. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego 

położonej w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, pokój nr 

130. 

VII. Kryteria oceny ofert 

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującym kryterium i jego 

znaczeniem:  

1 cena 

2 doświadczenie w świadczeniu usług  obejmujących swoim zakresem 

przygotowanie posiłków w zakresie żywienia zbiorowego 
 

Powyższym kryteriom zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

Kryterium       Waga (%)    Maksymalna liczba punktów 
Cena ofertowa brutto   80%     80 

Doświadczenie          20%      20 
 

VIII. Klauzula informacyjna z Art.13 RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice 
ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 

05-816 Reguły 
www.gops.michalowice.pl 

kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w GOPS Gminy Michałowice jest 

możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: IOD; Piotr Glen, e-mail 

iodo.gops@michalowice.pl 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z ogłoszeniem, o zamówieniu na usługi społeczne  

 nr 261.2.2020 
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
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zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r.poz.1429. ze zm) 
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