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Miasto i Gmina Prabuty
ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
zatwierdzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną pn.:

„Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci i
młodzieży szkolnej na terenie gminy Prabuty”

Zatwierdzona w dniu 13.06.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną „Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci i młodzieży
szkolnej na terenie Gminy Prabuty”
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1.

UWAGI OGÓLNE

1.1. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy na bieżąco monitorowali zmiany dotyczące prowadzonego
postępowania na stronie internetowej: www.bip.prabuty.pl/Zamówienia publiczne.
1.2. Postępowanie oznaczone jest znakiem: IZP/15/2018/KK Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z
Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
2.

ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający: Miasto i Gmina Prabuty (jednostka samorządu terytorialnego)
Adres: Urząd Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty
Województwo: pomorskie
Powiat: kwidzyński
tel. +48 55 278 20 01 lub 02
fax. +48 55 278 20 02
godziny pracy urzędu:
poniedziałek, wtorek i czwartek - od 7.30 do 15.30, środa - od 7:30 do 18.00, piątek - od 7:30 do 13:00
NIP: 581-14-90-029, Regon: 000529315
3.

ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA

3.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „Pzp” i dotyczy usług społecznych o
wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisie art. 138 g ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp (poniżej
750 000 euro).
3.2. Do postępowania mają zastosowania przepisy art. 138o ust. 2 – 4 ustawy Pzp.
3.3. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Ogłoszenie oraz Zarządzenie Burmistrza Miasta i
Gminy Prabuty 49/2018 z dnia 11.06.2018 r.
4.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej na
terenie Gminy Prabuty w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021, w dni nauki szkolnej,
przyjmując organizację roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późń zm.), z
zastrzeżeniem, że Wykonawca rozpocznie realizacją usługi od czwartego dnia roku szkolnego, a
zakończy przedostatniego dnia roku szkolnego, w kolejnych latach realizacji zamówienia.
4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje dożywianie uczniów ze środków Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Prabutach, zwanego dalej Organizatorem, w ramach programu „Posiłek dla
potrzebujących”.
4.3. Warunkiem realizacji przedmiotu zamówienia jest przygotowywanie obiadów w użyczonej (nieodpłatnie)
przez Zamawiającego kuchni wraz z zapleczem i stołówką, znajdującej się przy Szkoły Podstawowej Nr
2 w Prabutach, ul. Obrońców Westerplatte 11, 82-550 Prabuty.
4.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik A do Ogłoszenia
4.5. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik B do Ogłoszenia.
4.6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
Główny przedmiot:
55.52.31.00-3

Usługi w zakresie posiłków szkolnych

Dodatkowe przedmioty:
55.52.40.00-9
55.32.10.00-6
5.

Usługi dostarczania posiłków do szkół
Usługi przygotowania posiłków

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie realizacji usługi: 7 wrzesień 2018 r.
Zakończenie realizacji usługi: 17 czerwiec 2021 r.
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6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) W ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
1)
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę
przygotowania i dostarczania obiadów dla co najmniej 300 osób dziennie, w sposób ciągły,
2)
przez okres co najmniej 9 miesięcy .
1)
2)

Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden kontrakt/umowę.
W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania dla okresu wykonywania
usługi dotyczą części umowy już zrealizowanej (od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do
upływu terminu składania ofert).

2) Dysponują pojazdem dopuszczonym przez właściwe służby do przewożenia produktów
żywnościowych.
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane –
zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Ogłoszenia.
2) Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub
są wykonywane, wskazujące czy usługi wskazane w Wykazie zostały lub są wykonywane
należycie.
3) Oświadczenie o dysponowaniu pojazdem, który jest przystosowany i dopuszczony do
przewozu żywności, zgodnie z treścią Załącznika Nr 3 do Ogłoszenia.
11. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
11.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem:
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z
2012 r. póz. 1529 oraz z 2015 r. póz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu, przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r. poz. 1422, z 2015r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
11.2. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
1) w sprawach przedmiotu zamówienia: Wanda Angielska – Koniszewska – Kierownik MGOPS w
Prabutach, tel. 55 261 71 19, e-mail: w.angielska@mgops.pl; Palmira Kowalska – Trzcińska, tel.
55 262 41 53, e-mail: nauka@prabuty.pl
2) w sprawach procedury: Katarzyna Krasińska, tel. 55 262 41 46, e-mail: przetargi@prabuty.pl
12. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
12.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia.
12.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
12.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt. 12.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
12.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w
pkt. 12.2.
12.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej.
12.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść Ogłoszenia. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
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12.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przedłuży termin składania ofert i zamieści informację na
stronie internetowej.
13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
13.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy
złotych 00/100).
13.2. Wadium musi być wniesione w formie pieniężnej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w
Banku Spółdzielczym w Prabutach Nr 75831900030000170420000070 z adnotacją: Wadium w
postępowaniu na przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej na
terenie Gminy Prabuty.
13.3. Wadium musi wpłynąć na wskazany w pkt. 13.2. rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed
upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin
składania ofert).
13.4. Zamawiający dokona zwrotu wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem, że
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana otrzyma zwrot wadium po podpisaniu umowy.
13.5. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy Wykonawca:
1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
14.1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT
14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
14.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
14.3. Ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
14.4. Do oferty należy załączyć:
1)

Wykaz usług – Załącznik nr 2 do Ogłoszenia,

2)

Referencje potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w wykazie usług,

3)

Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 3 do Ogłoszenia,

4)

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe
pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno
być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii,

14.5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z
formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej
formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
14.6. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie,
nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę.
14.7. Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu i umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie
powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:
Miasto i Gmina Prabuty
ul. Kwidzyńska 2
82 – 550 Prabuty
oraz opisane:
OFERTA NA „Przegotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy
Prabuty”
Nie otwierać przed dniem …………………………….. (wpisać datę i godzinę otwarcia ofert)
14.8. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub
wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być
doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania
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ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać
odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA" lub „WYCOFANIE".
15. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
15.1. Cena ofertowa zostanie podana na Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ.
15.2. Cena ofertowa będzie stanowiła szacunkową wartość zamówienia za okres jednego roku szkolnego,
przyjmując następujące założenia:
1) Średnia liczba dni nauki (świadczenia usługi) w roku szkolnym – 186,
2) Dzienna liczba przygotowywanych posiłków – 340.
15.3. Cenę ofertową należy podać uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy, jak i wszelkie
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty:
1) przygotowania, dostarczenia, porcjowania i wydawania posiłków,
2) zakupu artykułów spożywczych,
3) obsługi i przygotowywania posiłków,
4) uzyskania wymaganych zezwoleń,
5) bieżących remontów,
6) opłat z tytułu eksploatacji kuchni wraz z zapleczem,
7) niezbędnego dodatkowego wyposażenia w sprzęt oraz urządzenia kuchenne.
15.4. Wymienione wartości w ofercie należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy
zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur,
sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia
od podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 68, poz. 360 z późn. zm.).
15.5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
16.1. Oferty należy składać na adres: Urząd Miasta i Gminy Prabuty, 82-550 Prabuty, ul. Kwidzyńska 2,
pokój 16 – II piętro, sekretariat, nie później niż do dnia 28.06.2018 r. do godz. 10:00.
16.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28.06.2018 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Miasta i Gminy
Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, pokój nr 1, sala konferencyjna, parter budynku.
16.3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
16.4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny oferty.
17. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
17.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
17.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
18. ZASADY ODRZUCENIA OFERT
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
1)

Wykonawca, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu, opisanych w Rozdziale 6 pkt. 1) i 2)
zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona,

2)

Oferta jest niezgodna z treścią i wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu,

3)

Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek
rachunkowych, bądź błędów rachunkowych,

4)

Oferta nie została zabezpieczona wadium,

5)

Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu.
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19. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
19.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria
oceny ofert:
Nazwa kryterium

Waga kryterium (%)

CENA (C)

100 % = 100 pkt.

19.2. Ocena ofert zostanie dokonana następująco:
Kryterium "Cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto
Wykonawcę na Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1.
1)

1)

podanej przez

Cena ofertowa stanowi szacunkową wartość zamówienia za okres jednego roku szkolnego, przyjmując średnią liczbę dni nauki
(świadczenia usługi) w roku szkolnym – 186 oraz dzienną liczbę przygotowywanych posiłków – 340

=

×

gdzie:
C – liczba punktów otrzymanych przez ocenianą ofertę w kryterium cena
Cmin – najniższa cena ofertowa brutto spośród wszystkich ocenianych ofert
Cof – cena ofertowa brutto ocenianej oferty

19.3. Ofertę, która uzyska maksymalną ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą.
19.4. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy,
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
19.5. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia treści złożonych ofert.
19.6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania
faxem lub elektronicznie i pisemnie oraz zamieści informację oferty na stronie internetowej.
19.7. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą poinformowany zostanie o miejscu i
terminie podpisania umowy.
19.8. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie internetowej
www.bip.prabuty.pl informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu,
z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.
19.9. W razie unieważnienia postępowania Zamawiający zamieści informację na stronie internetowej.
20. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli :
1)

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

2)

oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty,

3)

w sytuacji określonej w pkt. 19.4. zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

4)

wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania łub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

21. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
21.1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Burmistrz Miasta i Gminy
Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, tel. 55 262 41 43, e-mail: sekretariat@prabuty.pl
21.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.
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21.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz w celu archiwizacji.
21.4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych.
21.5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5
lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia
roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą
również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie
zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
21.6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
21.7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu
dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do
należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub
odrzuceniem jego oferty.
Z poważaniem

Wykaz załączników do niniejszego ogłoszenia:
1) Załącznik A - Opis przedmiotu zamówienia
2) Załącznik B – Projekt umowy
3) Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Formularz ofertowy
4) Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – Wykaz usług
5) Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – Oświadczenie Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

FORMULARZ OFERTOWY
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE OBIADÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ NA TERENIE
GMINY PRABUTY”
1. ZAMAWIAJĄCY
Miasto i Gmina Prabuty
ul. Kwidzyńska 2
82-550 Prabuty
2. WYKONAWCA
Ja/My niżej podpisany/i:

Działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy

3. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Ogłoszenia na:
Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Prabuty.
4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem i uznajemy się za związanych określonymi w nich
postanowieniami i zasadami postępowania.
5. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto:

Lp.

Rodzaj posiłku

Średnia
liczba dni w
roku
szkolnym

Średnia
dzienna
liczba
posiłków

Cena jednostkowa (brutto)
zł/posiłek

Cena ofertowa (brutto) w zł
(liczba dni x liczba posiłków x cena
jednostkowa brutto)
kol. 3 x 4 x 5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2.

Pełen obiad

186

340
……………………..zł/posiłek ………………………………………..zł

Cena ofertowa słownie złotych brutto: ……………………………………………………………………………..……….…….……
………………………………………………………………………………………………………………………..….……………………..

6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do realizacji zamówienia w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 (w
dni nauki szkolnej, przyjmując organizację roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z
późń zm.), z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie realizacji usługi nastąpi czwartego dnia roku szkolnego, a
zakończy przedostatniego dnia roku szkolnego, w kolejnych latach realizacji zamówienia.
7. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą i przyznania nam
zamówienia do podpisania umowy w formie zgodnej ze wzorem - Załącznik B do Ogłoszenia, w terminie i
miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
8. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu.
9. OŚWIADCZAMY, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz wykonania
zamówienia.
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10. KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
……………………………………………………………………………………………………………………………
e-mail: …………………………………………..… fax.: …………………………………………………………….
11. INTEGRALNĄ cześć oferty stanowią następujące oświadczenia/dokumenty:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

................................, dnia….................r.

………….…………………………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika )
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

WYKAZ USŁUG
(pieczątka Wykonawcy)

I. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przygotowanie i dostarczanie
obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Prabuty”, przedkładamy wykaz usług, celem
oceny przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu opisanego w Ogłoszeniu:

Przedmiot zamówienia –
(nazwa/rodzaj/zakres
rzeczowy)

Nazwa i adres
Zamawiającego (podmiot na
rzecz którego świadczona
jest usługa)

................................, dnia….................r.

Okres realizacji usługi
Dzienna liczba osób
objętych usługą

Data rozpoczęcia
(dzień/ miesiąc/ rok)

Data zakończenia
(dzień/ miesiąc/ rok)

………….…………………………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika )

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI :
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

................................, dnia….................r.

………….…………………………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika )

UWAGA!
Do niniejszego załącznika należy załączyć referencje potwierdzające należyte wykonanie usługi wskazanej w wykazie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną „Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci i młodzieży
szkolnej na terenie Gminy Prabuty”
Strona 10

Znak sprawy: IZP/15/2018/KK

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
(pieczątka Wykonawcy)

I. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przygotowanie i dostarczanie
obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Prabuty”, oświadczam/my, że dysponuję
odpowiednim środkiem transportu i posiadam odpowiednie zaświadczenie stwierdzające spełnienie
wymagań sanitarnych wydane przez Państwową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną na przewóz i dostawę
posiłków.

................................, dnia….................r.

………….…………………………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika )

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI :
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

................................, dnia….................r.

………….…………………………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika )
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