Chojnice, dnia 13.12.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA USŁUGI SPOŁECZNE
którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawanie
posiłków od poniedziałku do piątku oraz zapewnienie porcji żywnościowych
na sobotę i niedzielę dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
w okresie 01.01.2017-31.12.2017r.
Do udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi w rozumieniu art. 138h
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień społecznych których wartość szacunkowa nie przekracza
kwot o których mowa w art.138g ust.1 ustawy
z dnia 29stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzone jest według zasad określonych w art.
138o ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami).
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

I. Zamawiający:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach
ul. Wysoka 1
89-600 Chojnice
Regon: 090079098
telefon: 5239977121, 523974948
www.mopschojnice.pl
e-mail: mops.chojnice@wp.pl
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawanie
posiłków od poniedziałku do piątku oraz zapewnienie porcji żywnościowych na sobotę
i niedzielę dla ok. 200 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
w okresie 01.01.2017-31.12.2017r.
2. Podane powyżej liczby osób są liczbami szacunkowymi i w czasie obowiązywania umowy
mogą 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 osób objętych dożywianiem, wykonawcy będzie przysługiwało prawo do zapłaty
wyłącznie za faktycznie wydany posiłki.
3. Wykonawca dysponuje lokalem na terenie miasta Chojnice.
4. Wykonawca zobowiązany jest przygotowywać posiłki w spełniającej wymogi sanitarne kuchni,
oraz zapewni odpowiednie warunki lokalowe (miejsca siedzące przy stole), umożliwiające
spożycie posiłku w tym samym czasie dla minimum 20 osób,
5. Wydawanie posiłków odbywać się będzie począwszy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia
31 grudnia 2017 roku, tj. od poniedziałku do piątku oraz zapewnienie porcji żywnościowych
na sobotę i niedzielę.
6. Świadczeniem w formie posiłków będą objęte osoby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chojnicach w oparciu o wydaną decyzję administracyjną.
Dzienna liczba wydawanych posiłków będzie określana w zależności od potrzeb.

7. Jeden gorący posiłek składa się: z zupy lub drugiego dania, spełniający następujące
wymagania:
a) porcja zupy - minimum 450 ml
przygotowana na wywarze mięsno - warzywnym lub warzywnym.
b) drugie danie spełniające następujące wymagania minimalne:
gramatura co najmniej 400g, w tym:
- posiłki mięsne: 100g mięso, 200 g ziemniaki (lub zamiennie ryż, kasza, makaron),
100 g surówka,
- posiłki półmięsne
- danie bezmięsne typu: naleśniki, placki, ziemniaczane, pierogi itp.,
- świeża ryba 100 g (filet).
8. Zamawiający wymaga aby w każdym tygodniu jadłospis zawierał:
- 3x zupę – inną na każdy dzień tygodnia
- 1x posiłek mięsny wraz z dodatkiem skrobiowym (np. kasza, makaron, ziemniaki, ryż),
- 1 x posiłki pół-mięsne (np. makaron z sosem bolognese, lasagne, gołąbki)
lub posiłek bezmięsne (naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi itp.),lub ryba
9. Jadłospis powinien być urozmaicony. Nie dopuszcza się, aby w ciągu pięciu dni wystąpiła
powtarzalność tej samej potrawy.
10. Posiłki powinny być przygotowywane z surowców najwyższej jakości, naturalnych, zawsze
świeżych posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie
z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi.
11. Posiłki powinny być przygotowane z zachowaniem obowiązujących norm żywieniowych
i sanitarnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 594) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na
podstawie tej ustawy.
12. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności prawnej i materialnej wobec
organów kontroli (stacji sanitarno – epidemiologicznej, PIP, BHP) w zakresie wykonywanej
usługi, w tym m.in. w zakresie jakości produktów i przygotowania posiłków w zakresie
wymagań higieniczno – sanitarnych.
13. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń uniemożliwiających przygotowanie i
wydanie posiłków Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zapewnić posiłki, o nie gorszej
jakości, z innych źródeł.
14. W okresach świątecznych Zamawiający dopuszcza możliwość wydania posiłków łącznie na
kilka dni.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli w trakcie przygotowania posiłków
w miejscu ich produkcji wskazanym przez Wykonawcę.
16. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu
zamówienia, bez udziału Podwykonawcy.
Kod CPV Nazwa wg CPV
85.32.00.00-8 – CPV Usługi społeczne i zdrowotne
III.

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

IV.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach
z dopiskiem:
„Oferta na świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawanie posiłków
od poniedziałku do piątku oraz zapewnienie porcji żywnościowych na sobotę i niedzielę dla
podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie 01.01.2017-31.12.2017r. „
2. Oferty należy składać do dnia 19 grudnia 2016 r. do godz. 15:00
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wysokiej 1 w Chojnicach, pokój nr 104 (I piętro).

V. Kryteria oceny ofert
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującym kryterium:
1.Cena,
2.Dzienna liczba godzin wydawania posiłków (minimum 3 godziny dziennie).
Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium
Waga (%)
Maksymalna liczba punktów
Cena ofertowa brutto
95%
95
Liczba godzin
5%
5

………………………
podpis zamawiającego

Wykaz załączników:
W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków wykonawcy obowiązani są złożyć
następujące dokumenty:
1.
2.

Wypełniony formularz oferty,
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
3.
Oświadczenia
4.
Wzór umowy

Oświadczenie

1. Oświadczam, że jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym i posiadam
aktualne zaświadczenie/ wyciąg z rejestru / o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
Nr. ................................................................................................................................................. .
1. Oświadczam, że posiadam niezbędne uprawnienia do realizacji zamówienia.
3. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny
i techniczny, a także pracowników zdolnych do realizacji zamówienia.
4. Oświadczam, że moja sytuacja finansowa jest dobra i zapewni wykonanie zamówienia.
5.Oświadczam, że wszystkie zamówienia publiczne w okresie minionych trzech lat wykonałem
z należytą starannością.
6. Oświadczam, że nie jest prowadzone w stosunku do mnie i mojej firmy postępowanie
upadłościowe, ani nie ogłoszono upadłości.
7.Oświadczam, że nie zalegam z płatnościami wobec ZUS i US.
8. Oświadczam, że w stosunku do mnie oraz osób z kierownictwa firmy nie jest prowadzone
postępowanie karne związane z popełnieniem przestępstwa majątkowego

Oświadczenie powyższe potwierdzam własnoręcznym podpisem.

…………………………………

OŚWIADCZENIE WYKONUJĄCEGO CZYNNOŚCI
ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM
O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 , art. 24 ust. 1 i art. 25 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.06.164.1163), nie pozostaję w stosunku zależności lub dominacji
w rozumieniu ustawy z dnia 07.05.20002r. Prawo o publicznym obrocie papierami
wartościowymi (Dz. U. 02.49.447) z innymi uczestnikami postępowania lub zamawiającego,
albo osobami po stronie zamawiającego, biorącego udział w postępowaniu.

Podpisano ( imię, nazwisko i podpis)

............................................................

FORMULARZ OFERTY
o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne
o wartości do 750 000 euro

której przedmiotem jest świadczenie usług
w zakresie przygotowania i wydawanie posiłków od poniedziałku do piątku
oraz zapewnienie porcji żywnościowych na sobotę i niedzielę dla ok. 200 podopiecznych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w okresie 01.01.2017-31.12.2017r.
Nazwa
wykonawcy:

Siedziba
wykonawcy:
Miejscowość:
Ulica / Numer:
Kod pocztowy:
Tel.:
Fax.:
Internet http: //
E-mail

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zaproszeniu:

- od poniedziałku do piątku jeden gorący posiłek
- sobota i niedziela – porcja żywnościowa

kwota netto ………….…zł.
kwota netto …………...zł.

Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:
1) akceptujemy warunki określone przez Zamawiającego w tym w szczególności dotyczące
i zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego,
2) oświadczamy, iż dysponujemy możliwościami technicznymi, potencjałem ekonomicznym
doświadczeniem i wiedzą niezbędnymi dla realizacji usługi,
3) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni,
4) gwarantujemy realizację zamówienia w terminie wskazanym w ofercie i zobowiązujemy się do
zawarcia umowy zgodnie ze złożoną ofertą,
5) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
6) Spełniamy wymagania wynikające z art.22 ust.1 Pzp

………...........................................................
podpis osoby upoważnionej (Oferenta)

Chojnice, dnia ……… r.

UMOWA MOPS.

………………2016

na świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawanie posiłków
od poniedziałku do piątku oraz zapewnienie porcji żywnościowych na sobotę i niedzielę
dla ok. 200 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
w okresie 01.01.2017-31.12.2017r

Zawarta w dniu …………….. pomiędzy:
Gminą Miejską Chojnice, Stary Rynek 1 89-600 Chojnice NIP: 555-19-29-639
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach
reprezentowanym przez: Dyrektora Elżbietą Szczepańską zwanym dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………….………………………………………………
reprezentowana przez
…………………………………………..……………………………………………………………
zwanym Dalej Wykonawcą.
§1
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawanie
posiłków od poniedziałku do piątku oraz zapewnienie porcji żywnościowych na sobotę i niedzielę
dla ok. 200 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
w okresie 01.01.2017-31.12.2017r. zgodnie z opisem przedmiotu i warunkami z ogłoszenia
o zamówieniu na usługi społeczne z dnia 13.12.2016r.
w postaci:
- posiłku od poniedziałku do piątku - jeden gorący posiłek
- sobota i niedziela – porcja żywnościowa
§2
Cena jednego posiłku wynosi:
- od poniedziałku do piątku jeden gorący posiłek

kwota netto ………….…zł.

- sobota i niedziela – porcja żywnościowa

kwota netto …………...zł.

WARTOŚĆ CAŁEGO ZAMÓWIENIA DLA OK. 200 PODOPIECZNYCH WYNOSI:
………………………….zł / ………………………..Euro

słownie: ………………………………………………………………. 00/100

§3
Wydanie posiłku nastąpi po przedstawieniu przez uprawnionego imiennego bonu.
§4
Zapłata za posiłek wydany za dany miesiąc następować będzie przelewem Bankowym na
podstawie przedstawionego rachunku bankowego w terminie 14 dni od dostarczenia rachunku
zamawiającemu.
§5
Umowę zawiera się na okres od dnia 01.01.2017r. r. do 31.12.2017r.
§6
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień Publicznych
oraz Kodeksu Cywilnego.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

…………………………………………..

podpis Zleceniobiorcy

……………………………………………

podpis Zleceniodawcy

