
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 166265-2015 z dnia 2015-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa

Usługa polega na przygotowywaniu i wydawaniu (w tym na wynos) gorących posiłków. Określenie gorący 

posiłek obejmuje : - zupę + pieczywo, - drugie danie, - kompot. Zamawiający wymaga, aby zupy 

przygotowywane były na wywarze mięsnym,...

Termin składania ofert: 2015-11-24 

Warszawa: Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla 

podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer w 

okresie od 1.01.2016r. do 31.12.2017r...

Numer ogłoszenia: 326854 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 166265 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, ul. Korkowa 

119/123, 04-519 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6133842, faks 022 6133844.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowywanie i wydawanie gorących 

posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer w okresie od 1.01.2016r. do 

31.12.2017r....

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa polega na przygotowywaniu i wydawaniu (w tym na 

wynos) gorących posiłków. Określenie gorący posiłek obejmuje : - zupę + pieczywo, - drugie danie, - 

kompot. Zamawiający wymaga, aby zupy przygotowywane były na wywarze mięsnym, natomiast drugie 

danie składało się z mięsa, ryby lub było to danie jarskie - rodzaj dania należy stosować zamiennie, 

Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków będzie realizowane codziennie dla ok. 55 

podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, z tym, że: - dla ok. 27 

podopiecznych ww. usługa będzie realizowana w lokalu Wykonawcy, z zapewnieniem sprawnej obsługi 

kelnerskiej, - dla ok. 24 podopiecznych gorący posiłek będzie wydawany na wynos realizującym usługi 
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opiekuńcze bądź innym osobom do tego uprawnionym (członkowie rodziny, znajomi, sąsiedzi)na 

podstawie pisemnych upoważnień potwierdzonych przez Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej - 

dla ok. 4 podopiecznych w zależności od zgłoszonych przez Zamawiającego bieżących potrzeb, 

przygotowanie posiłków dietetycznych ze wskazania lekarskiego. d)Przygotowywanie, wydawanie oraz 

konsumpcja gorących posiłków obiadowych odbywa się będzie siedem dni w tygodniu tj; w dni 

powszednie, niedziele i święta w siedzibie Wykonawcy oraz na wynos dla określonej grupy osób. Posiłki 

powinny być wydawane w godzinach od 11.00 do 14.00. W przypadku braku możliwości wykonania 

usługi w niedzielę lub święto dopuszcza się możliwość wydania suchego prowiantu o wartości 

kalorycznej i pieniężnej odpowiadającej wartości posiłku. W taki przypadku każdorazowo taka sytuacja 

musi być uprzednio uzgodniona z przedstawicielem Zamawiającego. II.1.5)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.00.00.00-0, 55.30.00.00-3, 55.32.00.00-9, 55.32.10.00-6, 

55.32.20.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Restauracja Przy Kominku Catering - Kazimierz Grotte, ul. Patriotów 45, 04-972 Warszawa, kraj/woj. 

mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 500000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 440000,00 

Oferta z najniższą ceną: 440000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 440000,00 

Waluta: PLN .
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