Szczecin, dnia 14.06.2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na
USŁUGI SPOŁECZNE
na podstawie art. 138o Ustawy PZP

1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Szczecin – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st, 70-351 Szczecin, ul. Bolesława
Śmiałego 42-43

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1) Nazwa nadana zamówieniu:
PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE OBIADÓW DLA UCZNIÓW
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST W SZCZECINIE

2) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:
Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP
3) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest catering
Kod CPV: 55321000-6
b) Zakres zamówienia obejmuje: gotowanie i dostarczania posiłków dla uczniów OSM I st
c) Oferta musi obejmować całość zamówienia, zamawiający nie dopuszcza możliwości
składania ofert częściowych.
d) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Instrukcji dla
wykonawców, zwanej dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o
zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia : rok szkolny 2019/2020

3. KRYTERIA OCENY OFERT:
1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

CENA – 100 % - liczona wg wzoru:
Cena najniższa spośród złożonych ofert
C (cena) = ------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena oferty ocenianej
2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość
punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami
matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie OSM I st, 70-351 Szczecin, ul. Bolesława Śmiałego 42-43 ,
w sekretariacie szkoły, w terminie do dnia 23.08.2019 r. do godz. 10.00
2) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.

5. INFORMACJE DODATKOWE:
1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim
wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę
więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

