
Radzymin, 2 grudnia 2019 r.  
 

 
 

 
WNIOSEK  

o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
z dnia 2 grudnia 2019 r. 

 
 

1. Komórka organizacyjna:  
Przedszkole nr 2 im. Czerwonego Kapturka w Radzyminie 
 
2. Przedmiot zamówienia:  
2.1. Rodzaj zamówienia (dostawa, usługa, robota budowlana): usługa 
2.2. Tytuł postępowania:  

 
Catering dla Przedszkola nr 2 im. Czerwonego Kapturka w Radzyminie w okresie od                
1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. z opcją wydłużenia do 31 marca 2021r. 
 

Kody CPV:  
 
55521000-6 Usługi przygotowywania posiłków 
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków 
 
2.3. Wartość szacunkowa zamówienia: 
 
 
Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na 399 172,07 zł netto 

co stanowi równowartość 92 578,81 euro netto,  

w tym:  
- zamówienie podstawowe: 319 337,66 zł netto, co stanowi  74 063,05 euro.  

- opcje: 79 834,41 zł netto, co stanowi 18 515,76 euro 

 
Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 29 listopada 2019 r. na podstawie: 
wykonanych wydatków w roku 2019 oraz prognozowanego na rok 2019 średniorocznego 
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych) przez  
(imię i nazwisko osoby dokonującej oszacowania):  
Iwona Rucińska 
 
2.4. Źródło finansowania w budżecie: 80148 § 4220 
 
 
 
 
..................................................            ………………………………........................ 
(data i podpis osoby sporządzającej)           (podpis kierownika komórki organizacyjnej) 

 
 

AKCEPTUJĘ: 
 

 
 

………………………………….......................................………… 
(data i podpis kierownika jednostki lub osoby upoważnionej) 

 
 
 
 



 

1. Proponowany tryb postępowania: przetarg nieograniczony 
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne trybu innego niż przetarg nieograniczony lub 
przetarg ograniczony: nie dotyczy 
 
2. Proponowana wysokość wadium: nie dotyczy 
 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: NIE/TAK  
 
4. Czy przewiduje się udzielenie zamówienia w częściach?: TAK/NIE * 
 
5. Proponowane 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. Kryteria oceny ofert oraz sposób ich obliczania:  
 

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. 

 
7. Termin wykonania zamówienia:  od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. 
Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia umowy  do 31 marca 2021r.  

 
8. Zamówienie jest współfinansowane ze środków zewnętrznych: NIE/TAK * 
Jeśli TAK podać tytuł projektu: ................................................................................................... 

 
 
 

                         ………………………………........................……
  podpis kierownika komórki organizacyjnej 

 
Załączniki: 

1. Dokumenty potwierdzające oszacowanie wartości zamówienia  
2. Projekt umowy 
3. Opis przedmiotu zamówienia 


