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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Budowlanych , ul. Wiejska 2, 14-500 
Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 055 2432350, faks 055 2432350 wew. 33. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsb.iq.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła ponadgimnazjalna. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Całodzienne 
wyżywienie dla wychowanków internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy na 
trzy posiłki dziennie: a. Śniadanie b. Obiad (I danie i II danie) c.Kolacja 7 4. 
Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i wydawania obiadów w swojej 
stołówce, która znajduje się nie dalej niż 2000 m od miejsca zakwaterowania 
wychowanków internatu ZSB to znaczy 14-500 Braniewo, ul Wiejska 2, woj. 
Warmińsko-Mazurskie i jest w stanie zagwarantować spożywanie posiłków 
przynajmniej przez 50 osób jednocześnie, natomiast śniadania i kolacje wydawać w 
jadalni zamawiającego przez obsługę Wykonawcy oraz ich wydania w wyznaczonych 
godzinach tj. W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: Śniadanie - 
godz. 7:00 - 8:00 -stołówka Zamawiającego Obiad - godz. 14:00 -17:00- stołówka 
Wykonawcy Kolacja - godz. 18: 30- 19:30- stołówka Zamawiającego 5. Posiłki muszą 
być urozmaicone, odpowiadające normom zarówno pod względem ilości, jak i jakości 
oraz wartości odżywczych, bogate w witaminy, dużą ilość warzyw i owoców. 
Wykonawca musi gwarantować przygotowanie różnego rodzaju diet zgodnie z 
zaleceniem lekarza. Posiłki powinny spełniać Zasady Racjonalnego Żywienia. 6. 
Przygotowanie posiłków maksymalnie dla 60 wychowanków. Liczba wychowanków 
uzależniona może być od dziennych stanów osobowych wychowanków, oraz z 
uwzględnieniem możliwości zaistnienia niższych stanów osobowych spowodowane 



wyjazdami młodzieży. Posiłki muszą spełniać zalecane normy żywności i żywienia dla 
młodzieży w przedziale  wiekowym od 14 do 20 lat.. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-9. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 
Zakończenie: 27.06.2014. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: nie dotyczy 
III.2) ZALICZKI 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O świadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków określonych w 
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O świadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków określonych w 
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O świadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków określonych w 
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O świadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków określonych w 
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O świadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków określonych w 
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 



III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE 
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 

1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 
WYMAGANIOM 
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi 
odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

• inne dokumenty 
Formularz ofertowy 

SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia: www.zsb.iq.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod 
adresem: Zespól Szkół Budowlanych w Braniewie, ul Wiejska 2, 14-500 Braniewo 
Tel. (0-55) 2432350,   fax. (0-55) 2432350 w 33. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 31.07.2013 godzina 10:10, miejsce: Zespól Szkół 
Budowlanych w Braniewie, ul Wiejska 2, 14-500 Braniewo w pokoju nr 123. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu 
składania ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania 
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy. 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie 
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o 



Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia: nie 
 

 


