
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

18-12-2018

Termin składania ofert

31-12-2018

Numer ogłoszenia

1156202

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego (lokal 37 biurowca Sokołów Podlaski ul. ks. Jana

Bosko 5) w zamkniętych i ostemplowanych pieczęcią firmową wykonawcy kopertach z napisem

„Konkurs ofert na Catering projektu „Jestem zdrowa/y-program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości

wśród dzieci z powiatu sokołowskiego” . Sekretariat czynny w dni robocze w godzinach 7:00 – 15:00.

2. Termin składania ofert mija 31.12.2018 r. o godzinie 10.30.

3. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 11.00 w lokalu nr 39 biurowca w siedzibie

zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zadzisława Miłkowska, Magdalena Świszczewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

25 781-73-19, 25 781 -73-86

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu dla uczestników projektu „Jestem zdrowa/y-program

leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego” nr RPMA.09.02.02-14-

A326/18, którego realizacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa

Mazowieckiego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia
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Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: sokołowski Miejscowość: Sokołów Podlaski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Usługa cateringu dla uczestników projektu RPMA.09.02.02-14-a 326/18 - „Jestem zdrowa/y-program

leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego” .

Usługa cateringu zostanie zorganizowana i przeprowadzona przez Wykonawcę w trakcie przerw

kawowych/obiadowych podczas realizacji projektu w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim i 14 szkołach z

terenu powiatu sokołowskiego:

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu dla uczestników projektu „Jestem zdrowa/y-program

leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego” nr RPMA.09.02.02-14-

A326/18, którego realizacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa

Mazowieckiego.

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do grudnia 2020 r.

Załączniki

Projekt umowy

Instrukcja dla oferentów

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Posiadają uprawnienia do wykonywania usług gastronomicznych.

Wiedza i doświadczenie
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Dysponują niezbędną wiedzą i umiejętnościami oraz potencjałem technicznym i pracownikami zdolnymi

do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

Dysponują niezbędną wiedzą i umiejętnościami oraz potencjałem technicznym i pracownikami zdolnymi

do wykonania zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

2. Kserokopię pozwolenia Sanepidu na prowadzenie działalności gastronomicznej;

3. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków wymienionych w pkt VI.1-5, zgodnie ze wzorem

który określa Załącznik Nr 2 do Zapytania;

4. Oferta winna być napisana w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik Nr 1

do Zaproszenia.

5.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

cena- 100 punktów

Wykluczenia

Wykluczenie z możliwości realizacji zamówienia

Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo

z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego

lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Adres

Księdza Bosco 5
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08-300 Sokołów Podlaski

mazowieckie , sokołowski

Numer telefonu

257817310

Fax

257876083

NIP

8231422165

Tytuł projektu

Jestem zdrowa/y - program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego

Numer projektu

RPMA.09.02.02-14-A326/18-00
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