
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Przygotowanie wraz z dostawą posiłków dla uczestników Dziennego Domu Pomocy w ramach projektu "Akademia Seniora"
RPO WSL 9.2.2.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003461374

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Opolska 9

1.5.2.) Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-335

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324349657

1.5.8.) Numer faksu: 324740146

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ops.jastrzebie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops.jastrzebie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.ops.jastrzebie.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przygotowanie wraz z dostawą posiłków dla uczestników Dziennego Domu Pomocy w ramach projektu "Akademia Seniora"
RPO WSL 9.2.2.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0faf843d-995a-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00091657/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-18 16:11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000853/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Usługa cateringowa dla uczestników Dziennego Domu Pomocy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Tak
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2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Akademia Seniora

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00071697/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP. ZP.260.1.2022.AS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu własnym transportem Wykonawcy
posiłków dla maksymalnie 15 uczestników w Dziennym Domu Pomocy przy ulicy Wrzosowej 4-8-12 w Jastrzębiu- Zdroju w
ramach projektu „Akademia Seniora RPO WSL 9.2.2.
2. W ramach tego zadania Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania od poniedziałku do piątku w dni robocze 2
posiłków dziennie (śniadanie, dwudaniowy obiad) dla uczestników DDP, którzy między innymi mają diety podstawową,
wrzodowo-żołądkową, płynną i cukrzycową. Liczba posiłków oraz zakres codziennych dostaw muszą być zgodne ze
złożonym przez Zamawiającego min. 24 godziny wcześniej zamówieniem.
3. Szacunkowo w ciągu trwania umowy wydanych zostanie łącznie ok. 3 000 śniadań i 3 000 dwudaniowych obiadów.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił w Opisie Przedmiotu
Zamówienia, oraz w projekcie umowy stanowiących załączniki do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 111000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 111000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 111000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w
kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne
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SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ADAMAR S.C. Barbara Spek, Ewa Cisak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6332232005

7.3.3) Ulica: ul. Szkolna 7

7.3.4) Miejscowość: Jastrzębie- Zdrój

7.3.5) Kod pocztowy: 44-335

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1110000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00091657/01 z dnia 2022-03-18

2022-03-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi


	Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi Przygotowanie wraz z dostawą posiłków dla uczestników Dziennego Domu Pomocy w ramach projektu "Akademia Seniora" RPO WSL 9.2.2.
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003461374
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Opolska 9
	1.5.2.) Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
	1.5.3.) Kod pocztowy: 44-335
	1.5.4.) Województwo: śląskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki
	1.5.7.) Numer telefonu: 324349657
	1.5.8.) Numer faksu: 324740146
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ops.jastrzebie.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops.jastrzebie.pl
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0faf843d-995a-11ec-baa2-b6d934483bfb
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00091657/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-18 16:11
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000853/02/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
	2.12.) Nazwa projektu lub programu:
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00071697/02

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: BZP. ZP.260.1.2022.AS
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 111000 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 111000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 111000 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
	6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ADAMAR S.C. Barbara Spek, Ewa Cisak
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6332232005
	7.3.3) Ulica: ul. Szkolna 7
	7.3.4) Miejscowość: Jastrzębie- Zdrój
	7.3.5) Kod pocztowy: 44-335
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-18
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1110000 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne



		2022-03-21T08:34:52+0100




