
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Usługa cateringu – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do
lat 3

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Żłobek Gminny w Łopusznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363002450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konecka 12a

1.5.2.) Miejscowość: Łopuszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-070

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 601229259

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@zlobek-lopuszno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zlobek-lopuszno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Q.88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Usługa cateringu – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat
3

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-de01b5ec-6320-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00030446/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-21 13:19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008678/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa cateringu – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku od 20 tygodnia
do lat 3

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00341672/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla
dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3.
a) Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie czterech posiłków dziennie tj. śniadanie, II
śniadanie, obiad i podwieczorek dla grupy maksymalnie 56 dzieci uczęszczających do żłobka 
b) Posiłki będą dostarczane 2 razy dziennie w godz. od 8:30 do 9:00 oraz od 11 :30 do 12:00. 
c) Szacunkowa ilość dni świadczenia usługi: 236 
d) Jeden pakiet wyżywienia dla jednego dziecka w jednym dniu pobytu w żłobku zawiera:
śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy (zupa i drugie danie), podwieczorek 
e) Dokładna dzienna liczba porcji dla danej świetlicy zostanie uzgodniona z Zamawiającym i
będzie aktualizowana zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

f) Zamawiający określa (przewiduje) wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy
tj. 236 dni. 
g) Maksymalna dzienna liczba posiłków to – 56 porcji
h) Dokładna liczba zamawianych porcji będzie podawana z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem
i) W przypadku wzmożonej zachorowalności lub nieobecności dzieci, jak również w przypadku
zawieszenia działalności placówek z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, z uwagi na
panującą pandemię COVID Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia ilości posiłków.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00030446/01 z dnia 2022-01-21

2022-01-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi



j) Rozliczenie finansowe nastąpi w cyklach miesięcznych, na podstawie faktycznie wydanych
porcji
k) Produkty w dziennym jadłospisie muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży
dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać
środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych
jednostkach (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1154) 
l) Jadłospis, zawierający informacje na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie
przez Wykonawcę na okres 5 dni roboczych ( 1 tydzień) i zatwierdzony przez osobę posiadającą
uprawnienia dietetyka ze strony Wykonawcy, dostarczany Zamawiającemu do wcześniejszego
zatwierdzenia. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące
dla Wykonawcy 
m) Posiłki muszą być przewożone w termosach gastronomicznych zapewniających utrzymanie
temperatury spożywania potraw oraz posiadające wymagane atesty Państwowego Zakładu
Higieny, Zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku.
n) Odpadki konsumpcyjne zabierane będą przez Wykonawcę następnego dnia.

o) Jadłospis powinien być ustalany z Zamawiającym przed rozpoczęciem każdego kolejnego
miesiąca. 

p) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2) tj. złożona oferta podlega
odrzuceniu. Zamawiający działając w oparciu o zapisy art. 107 ust. 2 ustawy Pzp wezwał do
przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych. Wykonawca nie przedłożył wymaganych
dokumentów w wyznaczonym terminie. W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę
Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2c ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
1

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
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