271.1.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
ZAMAWIAJĄCY:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Warchalskiego 3
07-300 Ostrów Mazowiecka
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na usługi społeczne prowadzonym na podstawie
art. 138o i 138p ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej jako: pzp, na:
„Przygotowanie i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków świadczeniobiorcom
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej”
Wartość zamówienia nie przekracza, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 750 000
euro, o której mowa z art. 138g. pzp.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o i 138p pzp.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
kod CPV 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
kod CPV 85320000-8 Usługi społeczne
kod CPV 85312000-9 Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych
kod CPV 55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
kod CPV 55322000-3 Usługi gotowania posiłków
kod CPV 55320000-9 Usługi podawania posiłków
Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości i zakresu zamówienia
zostały opisane w załączniku do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu – SIWZ.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia: 01.09.2019 r. – 31.08.2022 r.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają łącznie
następujące warunki:
1) celem ich działalności jest realizacja zadań w zakresie użyteczności publicznej
związanej ze świadczeniem tych usług oraz społeczna i zawodowa integracja osób, o
których mowa w art. 22 ust. 2 pzp;
2) nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów
statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców,
akcjonariuszy i pracowników;

3) struktura zarządzania nimi lub ich struktura własnościowa opiera się na
współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach
partycypacji pracowników, co wykonawca określa w swoim statucie;
4) w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wszczęcia postępowania o udzielenie
niniejszego zamówienia na usługi społeczne nie udzielono im zamówienia na podstawie
art. 138p pzp przez MOPS Ostrów Mazowiecka.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone
poniżej warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy niż 3 lata- to w tym okresie,
wykonywał następujące usługi, mianowicie przygotował i wydał co najmniej 10 000
posiłków. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku konieczne jest złożenie
oświadczenia zgodnego z załącznikiem nr 5 do SIWZ – wykaz usług, a także
dokumentu potwierdzającego wykonanie wymaganych usług tj. np. protokół zdawczoodbiorczy, pisemne potwierdzenie należytego wykonania usług w wymaganym
zakresie.
2) dysponuje/ będzie dysponował odpowiednim personelem wyznaczonym do realizacji
usług posiadającym bieżące przeszkolenie z zakresu BHP, higieny żywienia a także
aktualne orzeczenia o stanie zdrowia do celów sanitarno- epidemiologicznych. Na
potwierdzenie spełniania niniejszego warunku niezbędne jest przedstawienie
oświadczenia, zgodnego z załącznikiem nr 6 do SIWZ – wykaz osób.
3) dysponuje/ będzie dysponował niezbędnym do zrealizowania przedmiotu zamówienia
wyposażeniem. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku niezbędne jest
przedstawienie oświadczenia, zgodnego z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
3. Potencjał podmiotu trzeciego:
1) Wykonawca może, w celu potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, ze realizując zamówienie, będzie dysponowała niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
1) formularz oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ,
2) oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10 do SIWZ,
3) zobowiązanie podmiotu trzeciego jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów
ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
4) odpowiednie pełnomocnictwa w sytuacjach określonych w rozdziale IV SIWZ,
5) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale,

KRYTERIA OCENY OFERT
1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny:
1) cena oferty- 60%
2) doświadczenie- ilość miesięcy świadczenia usług w zakresie przygotowania i wydawania
posiłków w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert- 40%

Nr
kryterium
1

Opis kryterium

Znaczenie

60% obliczone według wzoru
Cm
C = ------------ x 60 pkt
Cb
gdzie:
C – liczba punktów przyznanych ofercie
Wykonawcy,
Cm – cena minimalna spośród zaproponowanych cen
ofertowych, spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena wskazana w ofercie badanej (ocenianej),
2
Doświadczenie-ilość miesięcy świadczenia
40% obliczone według wzoru:
usług, potwierdzona dokumentami, w
Dn
zakresie przygotowania i wydawania
D = ------------ x 40 pkt
posiłków w okresie ostatnich 3 lat przed
Db
upływem terminu składania ofert
gdzie:
D – liczba punktów przyznanych ofercie
Wykonawcy,
Dn – największa ilość miesięcy świadczenia usług w
zakresie przygotowania i wydawania posiłków w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, spośród ofert nieodrzuconych,
Db – ilość miesięcy świadczenia usług w zakresie
przygotowania i wydawania posiłków w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert wskazana w ofercie badanej (ocenianej),
Suma
100%
Przy ocenie wartość wagowa wyrażona w procentach (%) zostanie wyrażona w punktach
(1%=1pkt.). Ocena oferty wyrażona zostanie w punktach. Maksymalna ilość punktów możliwych
do uzyskania: 100
cena oferty- iloczyn ceny brutto
przygotowania i wydania 1 gorącego posiłku
i szacowanej ilości posiłków
przygotowanych i wydanych

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1) ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowi
Mazowieckiej przy ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka w terminie do
dnia 14 czerwca 2019 r. do godz. 12:00.
2) otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 czerwca 2019r. o godz. 12:15 w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warchalskiego 3.
INFORMACJA

Informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, zwany dalej Administratorem; Administrator
prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy/ osób wskazanych
do realizacji zamówienia,
2) Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest pan Łukasz Bieniek,
adres e-mail: sekretariat@mopsostrowmaz.pl
3) Dane osobowe Wykonawcy/ osób wskazanych do realizacji zamówienia przetwarzane
będą w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie art. 138o i 138p ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na usługi
społeczne, realizacji obowiązków i praw ( w tym roszczeń) wiążących się z
prowadzonym postępowaniem oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z
przepisów prawa.
4) Podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych są przepisy prawa wskazane w
ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 z późn. zm.).
5) Wykonawca/ osoby wskazane do realizacji zamówienia posiadają prawo do:
a) bycia informowanym, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników), ograniczenia przetwarzania danych osobowych
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)
OSOBY DO KONTAKTU:
Informacji w zakresie przedmiotu zamówienia udziela pani Agnieszka Gwardiak- Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, e-mail:
sekretariat@mopsostrowmaz.pl
ZAŁĄCZNIKI:
1) SIWZ
2) Załączniki do SIWZ

