
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 226801-2013 z dnia 2013-10-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rybnik 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej podczas warsztatów w ramach Projektu 

pt. Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość 

systemu oświaty Działanie 3.5.... 

Termin składania ofert: 2013-11-06  

 

Rybnik: Świadczenie usługi cateringowej podczas warsztatów w 

ramach projektu SIEĆ WSPÓŁPRACY I ROZWOJU SZKÓŁ W 

RYBNIKU 

Numer ogłoszenia: 251989 - 2013; data zamieszczenia: 26.11.2013 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 226801 - 2013r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 3, ul. Orzepowicka 15a, 44-217 Rybnik, woj. śląskie, tel. 32 

422 70 81, faks 32 242 70 81. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi cateringowej 

podczas warsztatów w ramach projektu SIEĆ WSPÓŁPRACY I ROZWOJU SZKÓŁ W RYBNIKU. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do świadczenie 

usługi wyłącznie przy użyciu świeżych produktów potrzebnych do przygotowywania posiłków. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i 

przygotowania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia tj. z 2010 roku Dz. U. nr 136 poz. 914 ze zm.),Ilość 

zamawianych usług wskazana w SIWZ stanowi maksymalny ich zakres i wielkość zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zorganizowania mniejszej ilości warsztatów, a tym samym 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=226801&rok=2013-10-29


zamówienia mniejszej ilości usług, niż maksymalna wskazana w SIWZ, a w takiej sytuacji 

Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności o zapłatę 

stanowiącą różnicę między maksymalną ilością usług wskazanych w SIWZ, a ilością rzeczywiście 

zrealizowaną na podstawie poszczególnego zlecenia Zamawiającego po dokonaniu odbioru 

przedmiotu umowy. Ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej nie 

ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy. Ostateczna wysokość 

wynagrodzenia zostanie określona na podstawie liczby warsztatów oraz ceny jednostkowej za 

warsztat, wskazanej w umowie. Zamawiający określi każdorazowo miejsce dostawy posiłków oraz 

dokładną datę dostawy posiłków. Usług świadczona będzie jedynie na terenie Miasta Rybnik. 

Szczegółowy harmonogram szkoleń wraz z adresami dowozu cateringu będzie podany Wykonawcy 

3 dni przed rozpoczęciem każdego warsztatu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zorganizowania w jednym czasie max 3 szkoleń/wyznaczenia 3 miejsc dostawy posiłku.Kod CPV: 

55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków1.Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości składania ofert częściowych.2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 

wariantowych.3.Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie części zamówienia, które zamierza 

powierzyć podwykonawcom - brak w/w informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie 

zrealizowana przez Wykonawcę (wskazania należy dokonać w Formularzu Ofertowym 

stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ)4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia 

niniejszego postępowania w szczególności w przypadku nie przyznania środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.30.00.00-3. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, 

projekt/program: Usługa jest realizowana w ramach projektu pn. Sieć współpracy i rozwoju szkół 

w Rybniku realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. 

Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.. 



SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 BASZTOWA SC Paweł Michalski i Magdalena Hodór, ul. Nadbrzeżna 19, 44-203 Rybnik, 

kraj/woj. śląskie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 148240,74 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 123690,00 

 Oferta z najniższą ceną: 123690,00 / Oferta z najwyższą ceną: 205200,00 

 Waluta: PLN. 

 


