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Warszawa: Przygotowanie i wydanie gorących posiłków dla podopiecznych OPS w 2017 

roku 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Nazwa projektu lub programu 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 347946-2016 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych: 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:: 

Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej Praga Północ m.st. Warszawy, 

krajowy numer identyfikacyjny 216447300000, ul. ul. K. Szymanowskiego  6/61, 03-

477   Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 22 511 24 00, 22 511 24 14, faks 22 

619 34 37, e-mail zamowienia.publiczne@opspragapolnoc.waw.pl 

Adres strony internetowej (URL): www.opspragapolnoc.waw.pl  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Inny: Jednostka organizacyjna m.st.Warszawy 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, 

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego 

z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z 

zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 

zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Przygotowanie i wydanie gorących posiłków dla podopiecznych OPS w 2017 roku 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
Numer sprawy: OPS/ZP/3/2016 
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II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług 

lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie, dostarczenie i wydanie gorących 

posiłków klientom OPS Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, przez 7 dni w tygodniu. W 

uzasadnionych przypadkach bar, jadłodajnia może być otwarta 6 dni w tygodniu po uzyskaniu 

pisemnej zgody zamawiającego. 2. Zamawiający dopuszcza by bar, jadłodajnia była 

zamknięta w dni świąteczne (dni ustawowo wolne od pracy np. Nowy Rok) pod warunkiem 

jednak, że Wykonawca z kilkudniowym wyprzedzeniem powiadomi wcześniej klientów o 

terminie zamknięcia baru, jadłodajni. 3. Posiłki wydawane będą na podstawie KARTY 

WYDAŃ GORĄCYCH POSIŁKÓW, które Zamawiający dostarczy Wykonawcy najpóźniej 

na jeden dzień przed rozpoczęciem nowego miesiąca. Karty te, wraz z wykazaniem ilości 

zjedzonych posiłków będą, co miesiąc stanowiły załącznik do faktury wystawianej przez 

Wykonawcę. Wykonawca przekazuje KARTY WYDAŃ GORĄCYCH POSIŁKÓW” do 

Zamawiającego za miesiąc, którego dotyczy faktura w terminie do 5 dnia następnego 

miesiąca 4. Jadłodajnia, bar powinien być położony na terenie Dzielnicy Pragi Północ 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. 5. Szacunkowa liczba 

posiłków w okresie od 01-01-2017 roku do 31-12-2017 roku wyniesie 46 980 przyjmując 270 

dni (tj. spożywać posiłki będzie około 174 osób) - szczegółowy rejon został określony na 

mapie Pragi Północ - załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia; 6. Wykonawcy 

starający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać jadłodajnię, bar w rejonie, którego 

dotyczy oferta. 7. Posiłki będą wydawane, co najmniej w godzinach: od 10.00 do minimum 

17.00. 8. Kaloryczność posiłków zgodna z normami ustalonymi przez instytut Żywienia i 

Żywności 9. Sala, jadalna jednorazowo powinna pomieścić min. 30 osób - klientów OPS  

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie  

 

II.5) Główny Kod CPV: 55321000-6 

Dodatkowe kody CPV: 55322000-3, 55500000-5 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony  

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 

NAZWA: Przygotowanie i wydanie gorących 

posiłków dla podopiecznych OPS w 2017 roku  

Postępowanie/część zostało 

unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę 

unieważnienia postępowania:  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/12/2016 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT469800 

WalutaPLN 
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IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert1 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej: 0 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej: 0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

Firma Gastronomiczna Andrzej Naumowicz,  ,  Stalowa 20/22,  03-

426,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa: PL 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 507384,00 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 507384,00 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 507384,00 

Waluta: PLN 

 

 

 

 

         


