
OGŁOSZENIE 

o przetargu nieograniczonym

o szacunkowej wartości 
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art.11 ust.8 ustawy pzp
na wybór podmiotu na przygotowanie i dostarczanie posiłków

dla Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Ogłoszenie  o  zamówieniu  opublikowano  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  z  dnia 
02.06.2010 , nr ogłoszenia  155536-2010

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 I.   1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu, Lipie 16,  

78-331 Rąbino, tel./fax 0-94 364 38 07.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipie.org.pl,

Adres strony internetowej, na której  zamieszczona jest specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.bip.parseta.org.pl 

 e-mail ekologia.lipie@neostrada.pl

    2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  jednostka budżetowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS 

stanowi załącznik nr 1 do siwz

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przygotowanie i  

dostarczanie posiłków dla uczestników Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie posiłków dla 

uczestników Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

55.52.31.00-3 usługi w zakresie posiłków; 

55.52.40.00-9 usługi dostarczania posiłków.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres 

mailto:ekologia.lipie@neostrada.pl
http://www.lipie.org.pl/


w miesiącach: 12 miesięcy tj. od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,  którzy spełniają warunki 
dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, je-
żeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Pzp).

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1)  wykonawców,  którzy  wyrządzili  szkodę,  nie  wykonując  zamówienia  lub 
wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, 
które uprawomocniło się  w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono,  z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3)  wykonawców,  którzy  zalegają  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4)  osoby  fizyczne,  które  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w 
związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;



5)  spółki  jawne,  których  wspólnika  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo 
popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi 
gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści 
majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści 
majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;
7)   spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowo-akcyjne,  których 
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne 
przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za 
przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8)  osoby  prawne,  których  urzędującego  członka  organu  zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
na  podstawie  przepisów  o  odpowiedzialności  podmiotów  zbiorowych  za  czyny 
zabronione pod groźbą kary.

Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  również  wykonawców, 
którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania  lub  posługiwali  się  w  celu  sporządzenia  oferty  osobami 
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców 
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 
2)  nie  wnieśli  wadium do upływu terminu składania  ofert,  na  przedłużony okres 
związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust.3 pzp, albo nie zgodzili 
się na przedłużenie okresu związania ofertą;
3)  złożyli  nieprawdziwe  informacje  mające  wpływ  lub  mogące  mieć  wpływ  na 
wynik prowadzonego postępowania;
4) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.



Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą ;

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

3)  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5)  została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w postępowaniu  o 
udzielenie zamówienia; 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie  omyłki  polegającej  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych 
warunków zamówienia, nie powodującej istotnych zmian w treści oferty.

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1)  Spełnienie  przez  Wykonawcę  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 
posiadania  wiedzy   i  doświadczenia  niezbędnego  do  realizacji  przedmiotu 
zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli, Wykonawca wykaże, że:
- wykonał co najmniej cztery zamówienia w zakresie przygotowywania posiłków w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (potwierdzone dokumentami, 
że usługi te zostały wykonane należycie);

2)  Spełnienie  przez  Wykonawcę  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  
wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli, Wykonawca wykaże, że: 

-  posiada lokal spełniający warunki do przygotowania posiłków, 

-  posiada  wyposażenie  do  transportu  posiłków,  w  tym  min.  trzech  termosów 
transportowych o poj. min. 10 litrów, 

i potwierdzi to wykazem wyposażenia lokalu dostępnego wykonawcy usług w celu 
realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;

-  dysponuje  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia,  posiadającymi 
doświadczenie,  wykształcenie  i  kwalifikacje  zawodowe,  w  tym  1  osobę 
odpowiadającą  za  sporządzenie  jadłospisu  z  podaniem gramatury  i  kaloryczności 
posiłków, zgodnej z zasadami Instytutu Żywności i Żywienia

i potwierdzi to wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
oraz oświadczeniem że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane kwalifikacje.



Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów,  niezależnie  od charakteru  prawnego łączących  go z  nimi  stosunków. 
Wykonawca  w  takiej  sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż 
będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia.

Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w  celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1.  W  celu  wykazania  spełnienia  przez  wykonawcę  warunków  udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy pzp oferta musi zawierać 
następujące dokumenty i oświadczenia:

1) wykaz wykonanych  czterech usług w zakresie przygotowania posiłków w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania,  a jeżeli  okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te 
zostały wykonane należycie;

2)  wykaz  wyposażenia  lokalu  dostępnego  wykonawcy  usług  w  celu  realizacji 
zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;

4)  oświadczenie  że osoby,  które  będą uczestniczyć  w wykonywaniu  zamówienia, 
posiadają wymagane kwalifikacje.

5) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 22 ust 1 ustawy pzp.

Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o którym mowa w art. 22 ust.1 
ustawy pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
26  ust.  2b  ustawy  pzp,  a  podmioty  te  będą  brały  udział  w  realizacji  części 
zamówienia,  wymaga  się  od  wykonawcy  przedstawienia  w  odniesieniu  do  tych 
podmiotów dokumentów powyżej wymienionych.

2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy 
pzp oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1)    oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  (z  powodu  niespełnienia 
warunków,  o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy pzp);

2)  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 ofert;

3)    aktualnego  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,  ze  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 ofert;

3.   Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w punkcie 2, składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

nie  zalega  z  uiszczaniem podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  i 
zdrowotne  albo,  ze  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. Dokument  ten powinien być wystawiony nie wcześniej  niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli  w  miejscu  zamieszkania  osoby  lub  w  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania,  nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w pkt.  3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem,  właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania 
osoby  lub  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, 
wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

Dokumenty  są  składane  w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 1, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio  wykonawcy  lub  tych  podmiotów  są  poświadczone  za  zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

Stosownie  do  treści  art.  26  ust.  3   Zamawiający  wezwie  Wykonawców,  którzy 
w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń 
lub  dokumentów  lub  którzy  nie  złożyli  pełnomocnictw,  albo  którzy  złożyli 
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub 
którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. 
Złożone  na  wezwania  Zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty  powinny 
potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 
spełnienie  przez  oferowane  roboty  budowlane  wymagań  określonych  przez 
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony o wartości  mniejszej niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie następujących 



kryteriów wyboru:

1) Cena-70%

Opis sposobu wyliczania punktów:
Ofercie o najniższej cenie przyznane zostanie 70 pkt., pozostałe oferty przeliczone  
zostaną wg wzoru: cena najniższa /cena oferty badanej x 70 pkt.

Do porównania ceny oferty zostanie zastosowany wzór:
cena posiłku dla dzieci i młodzieży + cena posiłku dla osoby dorosłej/2

2) Odległość-30%

Opis sposobu wyliczania punktów:
Wykonawca, który miejsce do przygotowywania posiłków ma oddalone od siedziby 
Zamawiającego do 20 km otrzyma 30 pkt, pozostałe oferty otrzymają 15 pkt.

Wybrana zostanie oferta z największą liczbą punktów.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT

IV.3.1) Termin składania ofert:  

10.06.2010 roku godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu,  

Lipie 16,  78-331 Rąbino

IV.3.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu 

składania ofert).

SEKCJA V: INFORMACJE POZOSTAŁE

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z 
adresem  strony  internetowej,  na  której  będą  zamieszczone  dodatkowe 
informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

Informacja  o  przewidywanym  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  z 
zastosowaniem aukcji  elektronicznej  wraz z  adresem strony internetowej,  na 
której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem 
aukcji elektronicznej. 



Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa 
w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
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