
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. ZAMAWIAJĄCY:  

Przedszkole nr 2 im. Czerwonego Kapturka w Radzyminie 

ul. Witosa 78, 05-250 Radzymin  

Przeprowadzający postępowanie: Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie 

reprezentowane przez dyrektora Krzysztofa Czubę 

ul. 11 Listopada 2, 05-250 Radzymin 

22 786 50 50, 22 667 69 03 

cuw@radzymin.pl 

godziny pracy: poniedziałek- piątek od 8.00 do 16.00 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.1843) 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

3.1. Rodzaj zamówienia: usługi 

55521000-6 Usługi przygotowywania posiłków 

55520000-1 Usługi dostarczania posiłków 

3.2. Tytuł postępowania:  

Catering dla Przedszkola nr 2 im. Czerwonego Kapturka w Radzyminie w okresie od              

1 stycznia do 31 grudnia 2020r. z opcją wydłużenia do 31 marca 2021r. 

3.3. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu - przygotowanie i dostawa posiłków dla 

dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 2 im. Czerwonego Kapturka w Radzyminie.  

Posiłki, na które składa się: śniadanie, obiad dwudaniowy z kompotem lub sokiem, 

podwieczorek, przygotowywane i dostarczane będą w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 

2020r. z opcją wydłużenia do 31 marca 2021r.  

3.4. Szacowana liczba posiłków na 2020r.: 

Rodzaj posiłku Szacunkowa liczba 

porcji dziennie 

Szacunkowa liczba 

dni 

Łączna szacunkowa 

liczba posiłków  

w okresie trwania 

umowy 

Śniadanie 225 232 52 200 

Obiad 225 232 52 200 

Podwieczorek 225 232 52 200 

 

3.5 Posiłki będą przygotowane i dostarczane w następujący sposób: podzielone na 9 

części (liczba sal) każda po ok. 25 porcji (25 osobowe grupy przedszkolne). Wykonawca 
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będzie dostarczał posiłki do siedziby Zamawiającego w Radzyminie przy ul. Witosa 78 

bezpośrednio pod drzwi sal, a wydaniem posiłku dzieciom będzie zajmował się personel 

przedszkola.  

3.6 Liczba posiłków jest wartością szacunkową. Ze względu na brak możliwości podania 

na etapie ogłoszenia niniejszego postępowania dokładnej liczby dzieci żywionych, zakres 

zamówienia może zostać zmniejszony lub zwiększony, odpowiednio do realnych potrzeb 

Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tytułu 

niezrealizowanych dostaw. Wykonawca nie może odmówić realizacji dostaw ze względu na 

zmniejszenie zamówienia. Dzienna liczba posiłków będzie zależna od frekwencji dzieci. 

3.7 W zależności od frekwencji dzieci w przedszkolu, o zapotrzebowaniu na dany rodzaj 

posiłku Wykonawca będzie codziennie informowany w uzgodniony między stronami sposób: 

śniadanie do godz. 17:00 dnia poprzedzającego dostawę, obiad i podwieczorek do godz. 

09:15 danego dnia dostawy. W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarczać będzie 

konkretną, zamówioną liczbę posiłków. 

3.8 Posiłki dostarczane będą codziennie od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy i innych dni wolnych od zajęć edukacyjnych, w godzinach 

ustalonych przez Zamawiającego: 

Śniadanie – od 8:00 - 08:30,  

Obiad – 11:15 - 11:30,  

Podwieczorek – 14:00 - 14:15, 

podzielone na każdą grupę, z uwzględnieniem liczby dzieci podanych przez Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany przedziałów czasowych dostawy posiłków  

w trakcie trwania umowy. 

3.9 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję dostarczanych posiłków (załącznik 

nr 1 do umowy) i przedkładać ją do podpisu dyrektorowi placówki oświatowej lub osoby 

upoważnionej, w każdym dniu dostawy. Ewidencja stanowi potwierdzenie daty, godziny oraz 

liczby posiłków. 

3.10 Zaoferowana przez Wykonawcę cena za jeden rodzaj posiłku, pomimo zwiększenia 

lub zmniejszenia ilości, nie może ulec zmianie przez cały okres realizacji zamówienia. 

3.11 Wynagrodzenie Wykonawcy będzie określane na podstawie ilościowego rozliczenia 

rzeczywiście wydanych posiłków w oparciu o cenę jednostkową zadeklarowaną w ofercie 

Wykonawcy. 

3.12 Wykonawca dostarczał będzie Zamawiającemu miesięczny jadłospis w formie 

pisemnej do zatwierdzenia najpóźniej na 7 dni przed okresem jego obowiązywania. Jadłospis 

wraz z podaniem gramatury i kaloryczności składników wchodzących w skład posiłku winien 

być sporządzany przez dietetyka i poświadczony jego imienną pieczątką i podpisem. 

Dietetykiem ze strony Wykonawcy jest osoba, która ukończyła policealną szkołę średnią  

i uzyskała dyplom dietetyka lub osoba, która ukończyła szkołę wyższą, na kierunku lub 



specjalności dietetyka, realizującą w programie nauczania, co najmniej treści kształcenia oraz 

liczbę godzin objęte podstawą programową kształcenia w zawodzie dietetyk i uzyskała tytuł 

licencjata lub magistra. Na każde żądanie Dyrektora placówki, Wykonawca winien 

przedstawić stosowne dokumenty, poświadczające, iż osoba wskazana pod jadłospisem, jako 

dietetyk posiada ww. uprawnienia. Wszelkie zmiany sugerowane przez Zamawiającego w 

jadłospisie będą wiążące dla Wykonawcy. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może 

zmieniać zatwierdzonego jadłospisu w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający 

wymaga, aby posiłki spełniały następujące warunki: 

Rodzaj posiłku Wartość 

energetyczna 

Rodzaj dania Wielkość 

posiłku 

 

Śniadanie 

 

350 kcal 

Zupa mleczna 300 ml 

Kanapka 150 g 

Herbata owocowa, herbata zwykła z cytryną –

(słodzone miodem). 

200 ml 

 

Obiad 

 

490 kcal 

Zupa (150 kcal) 300 ml 

Drugie danie 350 g 

Kompot z owoców lub sok 200 ml 

 

Podwieczorek 

 

210 kcal 

Napój mleczny lub herbata z cytryną 200 ml 

Np. ciasto własnego wypieku, kanapka, bułka 

maślana z miodem, dżemem, kisiel, jogurty  

i desery owocowe, owoce. 

150 g 

 

3.13 Jadłospis powinien uwzględniać produkty z każdej grupy, być urozmaicony, 

zbilansowany, różnorodny, smaczny i dostosowany do pory roku i świąt. Wykonawca będzie 

przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252) łącznie z przepisami 

wykonawczymi do tej ustawy. Posiłki muszą być dostosowane do wymogów Rozporządzenia 

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 r. poz. 1154) . 

Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze 

określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie  

z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży. 

3.14 Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe: 

a) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, 

naturalnych, mało przetworzonych, bez substancji dodatkowych, konserwujących, 

zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, sporządzane z naturalnych 

składników bez użycia koncentratów spożywczych, z wyłączeniem koncentratów  

z naturalnych składników, 

b) w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie 

smażone, przy czym nie więcej niż jedna porcja potrawy smażonej w ciągu tygodnia 

szkolnego od poniedziałku do piątku, 

c) do przygotowania posiłku należy zastosować: 



- produkty zbożowe lub ziemniaki,  

- warzywa i owoce, surowe lub przetworzone, bez dodatków cukrów i substancji słodzących, 

a w przypadku przetworzonych – o niskiej zawartości sodu/soli, 

- mięso, ryby, jaja i nasiona roślin – jedną lub więcej porcji żywności z tej kategorii środków 

spożywczych każdego dnia, a porcję ryby, co najmniej raz w tygodniu, 

- tłuszcze spożywcze – oleje, masło, margaryny miękkie kubkowe niearomatyzowane lub ich 

mieszanki, a do smażenia olej roślinny rafinowany o zawartości kwasów jednonienasyconych 

powyżej 50% i zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 40%, 

- sól o obniżonej zawartości sodu (sodowo-potasowa), przy założeniu, że dzienne spożycie 

soli powinno wynosić nie więcej niż 5g, 

- zioła lub przyprawy świeże i suszone bez dodatku soli, 

d) zupy powinny być sporządzone na wywarze warzywno-mięsnym, 

e) napoje – wyłącznie kompoty owocowe lub soki owocowe, bez dodatku cukrów i substancji 

słodzących,  

f) ważna jest estetyka potraw i posiłków. 

3.15 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, 

na bazie produktów najwyższej, jakości z uwzględnieniem najlepszych tradycji kulinarnych,  

z wykluczeniem półproduktów i zgodnie z wymogami Państwowego Inspektora Sanitarnego, 

norm systemu HACCP oraz innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych. 

Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi  

sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie 

odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Posiłki muszą być podane dzieciom w odpowiedniej 

temperaturze GHP/GMP, w czasie 4 godzin od momentu ich sporządzenia. 

3.16 Nie zezwala się na stosowanie w procesie żywienia następujących produktów: 

- konserw, 

- przypraw typu Vegeta, 

- kostek rosołowych, 

- tłuszczów utwardzonych tj. margaryn, 

- produktów z glutaminianem sodu i innych chemicznych środków smakowych, 

- produktów z syropem glukozowo-fruktozowym, 

- parówek, 

- produktów masłopodobnych i seropodobnych, 

- mięsa odkostnionego mechanicznie (MMO), 

- wędlin z dodatkiem preparatów białkowych (soja) lub skrobii modyfikowanej, 

- posiłków sporządzanych na bazie półproduktów, 

- posiłków na bazie Fast Food, 

- gotowych mrożonych potraw, 

- napojów z proszku lub na bazie suszu, 

-produktów spożywczych przetworzonych technologicznie z dużą ilością środków 

chemicznych. 

 

3.17 Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich 

przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin 

z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby 

odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek. 



3.18 Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w zaoferowanej cenie wszelkie koszty 

związane z przedmiotem zamówienia: koszty osprzętu (termosy, pojemniki, bemary itd.), 

koszty transportu i wniesienia, koszty przygotowania posiłków we własnym lokalu przez 

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przeszkolone w przyrządzaniu posiłków 

jakościowych. Kalkulacja cenowa obiadu winna obejmować swoim zakresem dwa dania 

mięsne, dwa dania półmięsne, jedno danie jarskie bądź rybne w ciągu tygodnia. 

3.19 W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest 

zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej, jakości na swój koszt z innych źródeł. 

3.20 Posiłki powinny być dostarczane do przedszkola środkiem transportu Wykonawcy 

dopuszczonym decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla 

potrzeb zbiorowego żywienia dzieci, w specjalistycznych termosach, gwarantujących 

utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. 

3.21 Personel Wykonawcy powinien posiadać bieżące przeszkolenie z zakresu BHP,  

a także aktualne orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku 

przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu, których istnieje możliwość 

przeniesienia zakażenia na inne osoby. Wykonawca odpowiada prawnie za żywienie dzieci 

przed Państwowym Inspektorem Sanitarnym. Wykonawca posiada pełną odpowiedzialność 

cywilną, administracyjną i karną, za jakość dostarczanych posiłków oraz skutki wynikające  

z zaniedbań przy ich przygotowaniu i transporcie, mogące mieć negatywny wpływ  

na zdrowie żywionych dzieci. 

3.22 Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, aby w ramach realizowanego 

zamówienia zapewnił posiłki dla dzieci, które wymagają specjalnej diety (bezglutenowej, ze 

skazą białkową, z alergią pokarmową lub innymi schorzeniami pokarmowymi). Dzieci 

uczulone na produkty mleczne będą otrzymywały zupę bez śmietany. Produkty nabiałowe 

zastępowane będą innymi produktami np. mleko – herbatą, ser – wędliną. Dzieci uczulone 

na inne pokarmy będą musiały mieć przygotowane posiłki alternatywne. Przygotowanie 

posiłków ze specjalnej diety wykonywane jest w ramach realizacji przedmiotu zamówienia  

i po zaoferowanej cenie w ofercie dla poszczególnych rodzajów posiłków w ramach 

standardowej ceny śniadania, obiadu i podwieczorku. 

3.23 W przypadku wyjazdu dzieci na wycieczkę Wykonawca zobowiązuje się w ramach 

środków przeznaczonych na wyżywienie w danym dniu, do przygotowania tzw. „suchego 

prowiantu”. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanej wycieczce telefonicznie lub 

osobiście z 2 dniowym wyprzedzeniem. 

3.24 Zaoferowana przez Wykonawcę cena za jeden rodzaj posiłku, pomimo zwiększenia 

lub zmniejszenia ilości, nie może ulec zmianie przez cały okres realizacji zamówienia. 

3.25 Wynagrodzenie Wykonawcy będzie określane na podstawie ilościowego rozliczenia 

rzeczywiście wydanych posiłków w oparciu o cenę jednostkową zadeklarowaną w ofercie 

Wykonawcy. 

3.26    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3.27 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 



3.28 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia na usługi. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz  

z podaniem ich firm. 

3.29 Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności  

w zakresie realizacji zamówienia tj. przygotowywania i dostarczania posiłków. 

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane ww. 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów 

3.30 Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia stałego przedstawiciela 

odpowiedzialnego za kontakt z Zamawiającym. 

3.31 W zakresie realizacji dostawy posiłków współpracą z Wykonawcą będzie się zajmował 

dyrektor przedszkola lub osoba upoważniona. 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:   

 

Od dnia podpisania umowy, z realizacją nie wcześniej niż od 1 stycznia 2020r. do 

31.12.2020 r. z opcja wydłużenia do 31 marca 2021r. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość późniejszego podpisania umowy w przypadku opóźnień związanych z procedurą 

przetargową. 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA:  

 

5.1 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do 

wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

5.2 Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału  

w postępowaniu dotyczące:  

 

5.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. 

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że jest wpisany do rejestru zakładów 

podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie produkcji 

posiłków od surowca do gotowej potrawy z możliwością ich transportu w ramach usług 

cateringowych w zakresie produkcji posiłków, ich transportu (świadczenia usług 



cateringowych) na podstawie ustawy z dnia 25.08.2006 roku o Bezpieczeństwie żywności  

i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252). 

 

5.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie 

 

5.2.3 posiadania wiedzy i doświadczenia.  

 

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

 

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje minimum 2 usługi na 

podstawie umowy polegające na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków dla przedszkola 

przez okres ciągły minimum 6 miesięcy, przy czym łączna wartość usług  

w okresie trwania umowy powinna wynosić, co najmniej 300 000, 00 złotych brutto.  

 

- dysponuje, co najmniej jednym samochodem do przewozu żywności,  

 

- dysponuje, co najmniej 1 dietetykiem posiadającym wykształcenie i uprawnienia. 

 

5.3 Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek 

określonych art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

 

6. WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ (załącznik nr 1) NASTĘPUJĄCE 

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY: 

 

a) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2) 

 

Powyższe oświadczenie dotyczy również każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie oraz podmiotów (w tym podwykonawców), na zasoby, których Wykonawca 

powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

b) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (załącznik nr 3). 

c) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa  

w punkcie 5.2.1 SIWZ – dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do 

rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

w zakresie produkcji posiłków od surowca do gotowej potrawy z możliwością ich transportu  

w ramach usług cateringowych w zakresie produkcji posiłków, ich transportu (świadczenia 

usług cateringowych) na podstawie ustawy z dnia 25.08.2006 roku o Bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252). 

  

d) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa  

w punkcie 5.2.3 SIWZ – posiadania wiedzy i doświadczenia,  

- wykonał lub wykonuje minimum 2 usługi na podstawie umowy polegające na przygotowaniu 



i dostarczaniu posiłków dla przedszkola przez okres ciągły minimum 6 miesięcy, przy czym 

łączna wartość usług w okresie trwania umowy powinna wynosić, co najmniej 300 000, 00 

złotych brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których usługi zostały wykonane. Należy załączyć dowody określające, czy te usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane. (Załącznik nr 4) 

 

- dokument potwierdzający, że dysponuje, co najmniej jednym samochodem do przewozu 

żywności,  

 

- kopię umowy o pracę z dietetykiem posiadającym wykształcenie i uprawnienia 

(poświadczoną za zgodność z oryginałem) 

 

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

W porozumiewaniu się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą obowiązuje zasada 

pisemności. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje, przekazywane będą przez Zamawiającego i Wykonawców w formie pisemnej, 

faksem lub drogą elektroniczną (skany pism).  

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

  

Katarzyna Konopko-Walkowiak adres e-mail: kwalkowiak@radzymin.pl 

Iwona Rucińska adres e-mail: irucinska@radzymin.pl 

 

8. WYMAGANA WYSOKOŚĆ WADIUM brak 

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych 

od upływu terminu składania ofert. 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT: 

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy powinna być 

sporządzona w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej, w języku polskim. Każda poprawka 

w treści oferty musi być parafowana przez Wykonawcę. Oferta i wszelkie oświadczenia 

muszą zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis  i pieczątkę imienną osoby 

upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy. 

Oferta musi być złożona w zaklejonej kopercie, zaadresowana: Centrum Usług Wspólnych 

ul. 11 Listopada 2 05-250 Radzymin z oznaczeniem: 

  

Przetarg na:  

Catering dla Przedszkola nr 2 im. Czerwonego Kapturka w Radzyminie w okresie od               

1 stycznia do 31 grudnia 2020r. z opcją wydłużenia do 31 marca 2021r. 

mailto:kwalkowiak@radzymin.pl
mailto:irucinska@radzymin.pl


 

W przypadku innego oznakowania koperty, oferta nie będzie uczestniczyła w przetargu.  

Wszystkie strony oferty i załączniki muszą być spięte, zszyte w sposób zapobiegający 

zdekompletowaniu, a każda strona powinna być czytelnie opatrzona kolejnym numerem. 

Koszty związane z przygotowaniem oferty w całości ponosi Wykonawca składający ofertę. 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych 

w Radzyminie ul. 11 Listopada 2, 05-250 Radzymin 

do dnia 12 grudnia 2019 r. do godziny 15.00 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2019 r. o godzinie 15.10 

 

11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

11.1 Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia.  Wykonawca 

ma obowiązek podać w Formularzu oferty ceny jednostkowe (netto i brutto) za poszczególne 

rodzaje posiłków, łączną wartość planowanych rodzajów posiłków oraz w podsumowaniu 

łączną wartość oferty.  

 

11.2 Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia  

i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

11.3 Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. W przypadku 

zastosowania innej stawki, niż obowiązująca, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 

oferty pisemne uzasadnienie zastosowanej stawki wystawione bądź potwierdzone przez 

właściwy organ. 

11.4 Ceny muszą być podane cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  

i słownie. 

12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI PODMIOT PRZEPROWADZAJĄCY PROCEDURĘ 

BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 

Nazwa Kryterium 
Waga 

[%] 

1 Cena brutto oferty  (C) 60% 

2 Doświadczenie dietetyka (D) 20% 

3 Czas rozpatrzenia reklamacji (T) 20% 

 



1) Kryterium -  Cena brutto oferty -(C) 

Znaczenie kryterium - Cena brutto oferty - 60%. 

Liczba punktów w kryterium Cena brutto oferty zostanie obliczona na podstawie wzoru: 

C=Cn/Cb * 60 

gdzie: 

C - liczba punktów w kryterium Cena brutto oferty, 

Cn - najniższa oferowana cena brutto, 

Cb - cena brutto badanej oferty. 

2) Kryterium -  Doświadczenie dietetyka (D) 

Znaczenie kryterium – Doświadczenie dietetyka - 20%. 

     Liczba punktów w kryterium zostanie przyznana na podstawie poniższych zasad: 

20 punktów powyżej 5 lat,  

15 punktów od 3 do 5 lat,  

10 punktów od 1 roku do 3 lat,   

 0 punktów poniżej 1 roku, 

3) Kryterium – Czas rozpatrzenia reklamacji (T) 

Znaczenie kryterium - Czas rozpatrzenia reklamacji, od momentu jej zgłoszenia przez    

Zamawiającego - 20%. 

       Liczba punktów w kryterium zostanie przyznana na podstawie poniższych zasad: 

20 punktów do 30 minut,  

10 punktów od 31 do 45 minut,  

0 punktów od 45 do 60 minut,   

Oferta będzie oceniana (Liczba punktów - P) na podstawie wzoru: 

P = C +D+ T  

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która otrzyma największą liczbę 

punktów, wyliczoną jako suma punktów uzyskanych w wyżej opisanych kryteriach. 

 

13. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5.   

3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.  

 

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

Zamawiający nie ustala zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  



15. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 

Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia umowy na tych samych warunkach 

maksymalnie do 31 marca 2021 r. Szacowana liczba posiłków od stycznia do marca 2021 r.: 

Rodzaj posiłku Szacunkowa liczba 
porcji dziennie 

Szacunkowa liczba 
dni 

Łączna szacunkowa 
liczba posiłków  

w okresie trwania 
umowy 

Śniadanie 225 63 14 175 

Obiad 225 63 14 175 

Podwieczorek 225 63 14 175 

 

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale  

VI cytowanej wyżej ustawy PZP. 

17. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. W związku z realizacją niniejszej umowy i na czas jej obowiązywania Zamawiający 

powierza Wykonawcy na podstawie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) przetwarzanie danych 

osobowych na zasadach określonych w niniejszym artykule.  

2. Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem danych, które powierza.  

3. Zamawiający powierza dane osobowe w celach związanych z realizacją niniejszej 

umowy. 

4. Przetwarzanie będzie realizowane do ostatniego dnia obowiązywania umowy. 

5. Przedmiotem powierzenia mogą być zwykłe dane osobowe, szczególne kategorie 

danych osobowych.  

6. Wykonawca, zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych  

z uwzględnieniem charakteru, kontekstu i celów przetwarzania oraz stanu wiedzy 

technicznej i kosztu wdrażania zabezpieczeń, zgodnych z wymaganiami. 

7. Wykonawca zapewnia, że każda osoba przetwarzająca w jego imieniu dane osobowe 

powierzone przez Zamawiającego (Administratora), posiada imienne upoważnienie do 

ich przetwarzania oraz zobowiąże się do zachowania tajemnicy o przetwarzanych 

danych. 

8. W przypadku korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, Wykonawca 

przekazuje Zamawiającemu informacje o przedmiocie i czasie trwania powierzenia, 



charakterze i celu przetwarzania oraz rodzaju danych mogących być przedmiotem 

powierzenia. 

9. Wykonawca, uwzględniając charakter przetwarzania oraz zakres dostępnych  

mu informacji, pomaga Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków Zamawiającego 

(Administratora) opisanych w art. 32-36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

10. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego powiadomienia go  

o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych 

w wyniku realizacji niniejszej umowy. 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia 

niewykonywania albo nieprawidłowego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków  

w zakresie warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.  


