Nr sprawy: DPS/341/90/10

OGŁOSZENIE
O postępowaniu prowadzonym w trybie rozpoznanie cenowe o wartości nie przekraczającej
równowartości 14 000 euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759) ustawy nie stosuje się , na:

„ Sporządzanie i dostawa posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu,
ul. Nawojowska 159 ”.
1. Formularz oferty wraz z załącznikami można pobrać nieodpłatnie w Domu Pomocy
Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159. Tel. 18 443-93-04 wew. 20 .
e-mail : dps159_nowysacz@pro.onet.pl
Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie przedmiotowego zamówienia : Gieniec Bogumiła
lub Witowska Beata.
2. Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie i dostawa posiłków ( obiadów) z uwzględnieniem
obowiązujących diet i kaloryczności do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul.
Nawojowska 159. Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie z własnych produktów oraz
dostawę obiadów do Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159. Obiady dla
mieszkańców powinny uwzględniać następujące diety:
 Dieta I podstawowa, tzw. normalna,
 Dieta II cukrzycowa,
 Dieta III wrzodowa,
 Dieta IV wątrobowa,
 Dieta V lekko strawna ,
 Dieta VI niskotłuszczowa,
 Dieta VII bez soli.
Przewidywana ilość posiłków to ok. 320 – Jednakże wskazana ilość posiłków ma charakter
wyłącznie szacunkowy, a rzeczywista ilość wynikać będzie z bieżących potrzeb
Zamawiającego.
Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe polegające na dostarczaniu przygotowanego
przez Wykonawcę gorącego obiadu ( składającego się z dwóch dań ) w zamkniętych
naczyniach ( termosach) spełniających wszystkie normy oraz gwarantujących odpowiednio
wysoką temperaturę obiadu, bez konieczności jego odgrzewania.
3. Termin realizacji zamówienia : od 29 listopada 2010 r. do 06 grudnia 2010 r. ( termin ten
może ulec wydłużeniu o kilka dni ).
4. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu, pod uwagę będą brane oferty
wykonawców wpisanych do rejestru lub zgłoszonych do ewidencji działalności gospodarczej.
Stosowne zaświadczenie należy dostarczyć przed podpisaniem umowy.
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5. Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.
6. Zamawiający dokonana oceny złożonych ofert w oparciu o kryterium :
Cena ………………………………………………………………………………….. 100%
7. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego , adres: Dom Pomocy Społecznej sekretariat ul. Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 24.11.2010 roku do
godziny 10.00.
8. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego- sekretariat w dniu 24.11.2010
roku o godz. 10.15.
Marek Porębski- Dyrektor (-)
………………………………………………………….
Podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby
Upoważnionej.
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