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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTtCE:3619-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: U sługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
2015/S 003-003619
Ogłoszenie o udzieleniu zam ówienia
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
1.1)
Nazwa, adresy i p unkty kontaktowe
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
ul. Przybyszewskiego 80/82
Osoba do kontaktów: Andrzej Deres
01-824 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 225689100
E-mail: przetarg@opsbielany.waw.pl
Faks: +48 228645952
A dresy internetow e:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.opsbielany.waw.pl
1.2)

Rodzaj in s ty tu c ji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

1.3)

G łów ny przedm iot lub przedm ioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Ochrona socjalna
Inny: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4)

Udzielenie zam ów ienia w im ieniu innych in stytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedm iot zam ówienia
11.1)
Opis
11.1.1)

Nazwa nadana zam ówieniu
Świadczenie usług gastronomicznych polegających na przygotowywaniu i wydawaniu gorących posiłków w
lokalu Wykonawcy dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

11.1.2)

Rodzaj zam ówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, m iejsce realizacji dostaw y lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 17: Usługi hotelarskie i restauracyjne
Kod NUTS

11.1.3)

Inform acje na tem at um ow y ramowej lub dynam icznego system u zakupów (DSZ)

11.1.4)

K rótki op is zam ów ienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych polegających na przygotowywaniu i
wydawaniu gorących posiłków w lokalu Wykonawcy dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany
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m. st. Warszawy, wydawanych na podstawie kart obiadowych o stałej wartości. Całkowita szacunkowa wielkość
zamówienia dla dwóch rejonów łącznie wynosi 147 000 posiłków, z podziałem na 2 części odpowiadające
poszczególnym rejonom Dzielnicy Bielany: 1) rejon 1 - 7 3 500 posiłków i 2) rejon 2 - 7 3 500 posiłków.
11.1.5)

W spólny S łow nik Zamówień (CPV)
55300000

11.1.6)

Inform acje na tem at Porozum ienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

11.2)

C ałkow ita końcow a w artość zam ówienia (zamówień)

11.2.1)

C ałkow ita końcow a w artość zam ówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura
IV. 1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2)

K ryteria udzielenia zam ówienia

IV.2.1)

K ryteria udzielenia zam ówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 98
2. Dietetyka posiłków. Waga 2

IV.2.2)

Inform acje na tem at aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3)

Inform acje adm inistracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
OPS 14/2014

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zam ówienia
O głoszenie o zam ówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 233-410820 z dnia 3.12.2014

Sekcja V: Udzielenie zam ówienia
Część nr: 1 - Nazwa: Świadczenie usług gastronomicznych polegających na przygotowywaniu i wydawaniu gorących
posiłków w lokalu Wykonawcy dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy - rejon 1
V .l)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)

Inform acje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3)

Nazwa i adres w ykonawcy, na rzecz którego została w ydana decyzja o udzieleniu zam ówienia
Bar Mleczny Malwa Lucyna Lewandowska
ul. Conrada 11
01-922 Warszawa
POLSKA
E-mail: barmalwa@wp.pl
Tel.: +48 226632185

V.4)

Inform acje na tem at w artości zam ówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 882 000 PLN
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Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
N/.5)

Inform acje na tem at podw ykonaw stw a
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 2 - Nazwa: Świadczenie usług gastronomicznych polegających na przygotowywaniu i wydawaniu gorących
posiłków w lokalu Wykonawcy dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy - rejon 2
V.
1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)

Inform acje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

N/.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zam ówienia
Bar Marymont s.c. Agnieszka Idkowska Janina Dembowska-Maziuk
ul. Marymoncka 49
01-802 Warszawa
POLSKA
E-mail: idkowska.agnieszka@gmail.com
Tel.: +48 228341901

N/.4)

Inform acje na tem at w artości zam ówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 845 250 PLN
Łącznie z N/AT. Stawka N/AT (%) 8

N/.5)

Inform acje na tem at podw ykonaw stw a
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja N/l: Inform acje uzupełniające
VI.1)
Inform acje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)

Inform acje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego,
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i zamówienia te będą zgodne z przedmiotem
zamówienia podstawowego.

VI.3)

Procedury odwoławcze

VI.3.1)

Organ odpow iedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.3.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Procedura składania odwołań została uregulowana
w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz 907 z późn. zm.).

VI.3.3)

Źródło, gdzie m ożna uzyskać inform acje na tem at składania odwołań

VI.4)

Data w ysłania niniejszego ogłoszenia:
2.1.2015
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