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Rokietnica: Dożywianie dzieci w szkołach gminy Rokietnica w roku 2013
Numer ogłoszenia: 53128 - 2013; data zamieszczenia: 08.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rokietnica , Rokietnica 682, 37-562 Rokietnica, woj. podkarpackie, tel. 16

6221391, faks 166221391.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rokietnica.itl.pllbip/

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie dzieci w szkołach gminy Rakietnica

w roku 2013.

11.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

1I.1.3} Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia. 1.

Przedmiot zamówienia dotyczy dożywiania dzieci w szkołach gminy Rakietnica w 2013 r. Planowana liczba

dożywianych dzieci w poszczególnych szkołach jest następująca: . Zespół Szkół w Rakietnicy - 47 . Szkoła

Podstawowa w Czelatycach - 18 . Szkoła Podstawowa w Tapinie -13 . Szkoła Podstawowa wTuligłowach

-14 . Szkoła Podstawowa w Rakietnica Wola - 18 Wykonanie tego zadania obejmuje: - dowóz ciepłych

posiłków wraz z naczyniami i sztućcami jednorazowymi oraz próbkami do badań SANEPIDU do szkół, w

samochodzie spełniającym warunki sanitarne zatwierdzone przez Państwową Stację Sanitarno

Epidemiologiczną - odbiór zużytych naczyń jednorazowych i resztek po posiłku - transport obiadów w

atestowanych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych

potraw. - zakres zamówienia obejmuje: przygotowanie następujących rodzajów posiłków a. drożdżówka lub

kanapka codziennie dla 2 szkół w Tapinie i Czelatycach - 31 sztuk b. drugie danie - dwa razy w tygodniu

zupa + kromka chleba-O,SI, wkładka mięsna 50g - dwa razy w tygodniu drugie danie z mięsem i surówką/

ziemniaki, kasza, makaron lub ryżl- 250g, mięso lub ryba100g, surówka, jarzyny lub owoc 150g - raz w

tygodniu drugie daniel np. jajko, ryba, naleśnik, pierogi - razem 79 posiłków dziennie Posiłki muszą być

przygotowane z zakupionych przez wykonawcę produktów żywnościowych, wysokiej jakości zarówno co do

wartości odżywczej, gramatury, jak i estetyki, przygotowywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie
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zmianami oraz dostarczone w odpowiednich termosach termoizolacyjnych. Wykonawca odpowiada za

transport przedmiotu umowy oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i

żywienia. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie

produktów najwyższej jakości, zgodnie z normami HACCP. Okresem realizacji powyższego zadania jest

okres od dnia 1 marca 2013 r. do 27 czerwca 2013 r. i od 5 września 2013 r. do dnia 20 grudnia 2013 r.

Obiady wydawane będą w godzinach 10:30 do 11,00 Liczba dożywianych dzieci we wszystkich szkołach -

110 Liczba dzieci może być weryfikowana z 1 dniowym wyprzedzeniem. Jadłospis układany będzie przez

Wykonawcę na okres 10 dni żywieniowych i dostarczany do dyrektorów szkół z wyprzedzeniem 2 dniowym.

Zama\;Viający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu jednego tygodnia. Minimalne wartości

kaloryczne: - posiłek min. 900 kcal. Minimalna gramatura posiłków: - zupa - min. 300g - II danie - min. 500g.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania

przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy ..

11.1.4)Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

11.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

11.1.6)Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

11.1.7)Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

11.2)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.03.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1)WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

111.2)ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

111.4)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

111.4.1)W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa wart. 22

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy

przedłożyć:

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i

odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały
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wykonane lub są wykonywane należycie

• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług

lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie

dysponowania tymi zasobami

111.4.2)W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

111.5)INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI

LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają

określonym wymaganiom należy przedłożyć:

• zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane

produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

111.6)INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione VI pkt 111.4)albo \"1 pkt U!.5)
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Nie dotyczy

111.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

zamówienia: www.rokietnica.itl.pbbip/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Rokietnicy, 37-562 Rokietnica 682.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2013

godzina 11:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy, 37-562 Rokietnica 682, pok. nr

9.

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: Nie dotyczy.

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
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