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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Marynarki Polskiej 134a, 
80-865 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 5207000, faks 058 5207001. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.gda.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług 
gastronomicznych dla Dziennego Domu Pomocy przy ul. Wajdeloty 28a, Dziennego Domu 
Pomocy przy ul. Sterniczej 2, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wajdeloty 28a, 
Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowiny 7, dla osób korzystających z systemu 
pomocy społecznej, dla uczestników imprez okolicznościowych oraz prowadzenie na bazie 
kuchni treningu dla osób niepełnosprawnych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest usługa polegająca na przygotowywaniu przez Wykonawcę posiłków na rzecz 
Zamawiającego na bazie wydzierżawionych pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem. 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 55322000-3, 55321000-6, 55320000-9, 
55521200-0. Maksymalna dzienna liczba posiłków wynosi 174. Z uwagi na faktycznie 
mniejszą liczbę osób korzystających z ośrodków wsparcia, do ustalenia wartości zamówienia 
przyjęto średnio 160 klientów dziennie. Liczba osób żywionych nie jest stała. Liczba 
uczestników może zmieniać się okresowo, ze względu na nieobecności spowodowane 
urlopowaniem, pobytem w szpitalu itp. Może ona także ulec zmniejszeniu w sposób 
naturalny. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się udostępnić pomieszczenia 
kuchenne przeznaczone na trening umiejętności kulinarnych i porządkowych dla dwóch osób 
niepełnosprawnych wskazanych przez Zamawiającego w ilości dwóch godzin dziennie, dwa 
razy w tygodniu. Przez trening należy rozumieć zdobywanie umiejętności przez osoby 
niepełnosprawne w zakresie: a) kulinarnym - przygotowywanie prostych potraw itp., b) 



porządkowym - mycie naczyń, obsługa zmywarki, obsługa maszyn znajdujących się na 
wyposażeniu kuchni itp., Wykonawca w ramach treningu wyznaczy osobę odpowiedzialną do 
organizowania pracy oraz nadzoru nad jej wykonaniem, przez uczestników treningu. Trening 
będzie prowadzony w ścisłej współpracy w osobą wyznaczoną do tego celu przez 
Zamawiającego. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność 
zabezpieczenia cateringu na maksymalnie 6 imprez okolicznościowych typu konferencja, 
szkolenie lub inne Wykonawca zobowiązuje się do jego zabezpieczenia. Cena cateringu na 1 
osobę będzie nie wyższa od ustalonej dla placówek. Imprezy będą organizowane na terenie 
Gdańska, do maksymalnie 400 uczestników każda. Zawiadomienie o zaistnieniu konieczności 
zabezpieczenia cateringu zostanie zgłoszone do wykonawcy na ok. 2 tygodnie przed 
terminem imprezy. Jadłospis na imprezę strony ustalą pisemnie z zachowaniem kwoty za 
posiłek. Wykonawca zobowiązuje się dodatkowo do udostępnienia płatnych posiłków 
przeznaczonych dla osób korzystających z systemu pomocy społecznej w ramach usług 
środowiskowych po cenie nie wyższej od ustalonej dla placówek, w ilości do 40 posiłków 
dziennie. Posiłki te będą wydawane klientom na podstawie pisemnego zaświadczenia 
wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku po wcześniejszym 
jednodniowym zgłoszeniu chęci korzystania z nich. Płatności za te posiłki reguluje klient 
zgłaszający zapotrzebowanie na usługę. Dla klientów placówek przygotowywany jest 
codziennie jeden posiłek (obiad) o ustalonej porze dnia: a) posiłek w Dziennym Domu 
Pomocy przy ul. Wajdeloty 28a oraz Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. 
Wajdeloty 28a podawany będzie w stołówce przez Wykonawcę w dwóch turach: - I tura - 
12:30 - 13:00; - II tura - 13:00- 13.30. b) posiłki dla pozostałych placówek Dziennego Domu 
Pomocy ul. Sternicza 2 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Nowiny 7 dowożone 
będą w termosach przez Wykonawcę w godz. od 12:00 do 13:30. Wydawaniem zajmują się 
pracownicy placówek. Posiłki przeznaczone dla osób korzystających z systemu pomocy 
społecznej w ramach usług środowiskowych, o których mowa w ust. 4, będą wydawane od 
godziny 12:30 - 14:30. Przygotowywanie posiłku musi odbywać się na bieżąco, ze świeżych 
produktów, w pomieszczeniach kuchni Dziennego Domu Pomocy przy ul. Wajdeloty 28a 
zgodnie z wymaganiami określonymi odpowiednio w przepisach Ustawy z dnia 25 sierpnia 
2006 r.- o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 z późn. 
zm.) i innych obowiązujących przepisach w tym zakresie jak również z zaleceniami Instytutu 
Żywności i Żywienia. Przygotowany posiłek obiadowy dla uczestników Dziennego Domu 
Pomocy przy ul. Wajdeloty 28a oraz Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. 
Wajdeloty 28a będą podawane przez Wykonawcę klientom na stołówce. Jednocześnie 
Wykonawca zobowiązuje się do posprzątania pomieszczenia po skończonych posiłkach. 
Zamawiający nie przewiduje wydzierżawienia stołówki. Posiłki dla Dziennego Domu 
Pomocy przy ul. Sterniczej 2 oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowiny 
7 będą dowożone do tych placówek przez Wykonawcę w godzinach określonych w ust. 5. 
Wykonawca umożliwi odpłatny zakup posiłku obiadowego pracownikom placówek, którzy 
się o to zwrócą i chętnym osobom w ramach tzw. usług środowiskowych, zgodnie z ust. 4. 
Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania jadłospisów zgodnie z zasadami żywienia i 
dietetyki stosowanej opracowanymi przez Instytut Żywności i Żywienia. Posiłki powinny 
pokrywać odpowiednie zapotrzebowanie na kalorie i podstawowe składniki odżywcze tj. 
węglowodany, białka, tłuszcze, witaminy oraz sole mineralne. Zamawiający załącza do 
wglądu przykładowe dekadowe jadłospisy dla uczestników placówek oraz na imprezy 
okolicznościowe. (Załącznik Nr 9 do SIWZ). Dekadowy jadłospis winien być przedstawiony 
z 2 - dniowym wyprzedzeniem do akceptacji osobie wyznaczonej do tego celu przez 
Zamawiającego, działającej przy współudziale Rady Domu. O ewentualnych zmianach w 
jadłospisie należy niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W ramach tzw. wsadu do kotła 
należy uwzględnić przygotowanie posiłków tradycyjnych tj. na Boże Narodzenie, Wielkanoc, 



a także posiłków na imprezy okolicznościowe np. okrągłe jubileusze placówek, Dzień Babci i 
Dziadka, zabawy integracyjne, festyn a także posiłków na imprezy zlecone (w ilości 
maksymalnie 6 w roku) przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Wykonawca musi prowadzić ewidencję ilościowo - wartościową wydanych posiłków z 
podziałem na poszczególne placówki. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do tej 
ewidencji przez osobę wytypowaną przez Zamawiającego do tego celu. Ilość potrzebnych 
danego dnia posiłków zgłaszana będzie pisemnie przez Zamawiającego do godz. 11.00 dnia 
poprzedniego i korygowana do godz. 8.00 dnia bieżącego. Wysokość tzw. wsadu do kotła 
średnio w skali miesiąca nie może być niższa niż 3,50 zł brutto na jedną osobę dziennie w 
ciągu 12 miesięcy trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do 
dokumentacji źródłowej np.: faktur zakupu, kartotek magazynowych itp. Zakwestionowane 
przez pracownika Zamawiającego posiłki pod względem ilości i jakości podlegają wymianie 
na koszt Wykonawcy. Warunkiem świadczenia usług gastronomicznych dla placówek jest 
wydzierżawienie przez Wykonawcę pomieszczeń kuchennych wraz z elementami stałego 
wyposażenia, o łącznej powierzchni 105,08 m². Na wymienioną powierzchnię składają się: 
Pomieszczenia na parterze : - kuchnia 22,55 m², - zmywalnia 8,71 m², - chłodnia 5.31 m², - 
przygotowalnia 7,84 m², - termosy 5,12 m², - korytarz (50% z 10,61m) 5,30 m², - pokój 
intendenta 12,33 m², - wiatrołap 4,41 m². Pomieszczenia w piwnicy: - łazienka z WC 3,54 m², 
- szatnia personelu 7,13 m², - magazyn warzyw 10,36 m², - magazyn żywności suchej 12,48 
m². Wykonawca może dokonać wizji lokalnej pomieszczeń i wyposażenia kuchni przed 
złożeniem oferty oraz uzyskać pisemne potwierdzenie Zamawiającego, że taka wizja się 
odbyła. W sprawie uzgodnienia terminu wizji należy kontaktować się z Panią Jolantą 
Lipinską tel: 341-42-48 lub 343-14-38. Za dzierżawę od Domu pomieszczeń o powierzchni 
105,08 m² Wykonawca zapłaci miesięcznie 31,08 zł netto za 1m² to jest = 3 265,89 netto 
(słownie: trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć, 89/100) miesięcznie powiększoną o 
podatek VAT (według obowiązującego stanu prawnego w okresie obowiązywania umowy). 
Kwota brutto miesięcznie wyniesie 4 017,04 (słownie: cztery tysiące siedemnaście, 04/100). 
Stawka może ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości stawek bazowych najmu 
komunalnych lokali użytkowych podanych we właściwym Zarządzeniu Prezydenta Miasta 
Gdańska. Wykonawca uiści niezależnie od czynszu dzierżawnego w terminie 14 dni od 
wystawienia dokumentów obciążeniowych dodatkowe opłaty Zamawiającemu za: - energię 
elektryczną według wskazań podliczników i aktualnych stawek ustalanych przez dostawcę 
Energa Obrót S.A., - wodę i ścieki według wskazań podliczników i aktualnych stawek 
ustalanych przez dostawcę Saur Neptun Gdańsk, - ryczałt za ogrzewanie pomieszczeń wg 
aktualnych stawek GPEC proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, - opłatę za podgrzanie 
wody wg wskazań podliczników i aktualnych stawek GPEC, - we własnym zakresie będzie 
zajmował się wywozem własnych nieczystości. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany 
wysokości opłat za dostarczane media w przypadku zmiany cen dostaw mediów przez 
Dostawców lub w przypadku zmiany wysokości stawek opodatkowania sprzedaży mediów 
podatkiem VAT. Oprócz stałego wyposażenia - zabudowy, lamp, armatury - w kuchni 
znajdują się przedmioty określone w Załączniku Nr 7 i 8 do SIWZ (ruchome elementy 
wyposażenia), które Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo wydzierżawić w całości. Za 
dzierżawę tych elementów wyposażenia Wykonawca zapłaci miesięcznie 300,00 zł (słownie: 
trzysta dziesięć, 00/100) powiększone o podatek VAT (według stanu prawnego w okresie 
obowiązywania umowy) to jest 369,00 zł brutto (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć, 
00/100). Wykonawca odpowiada za dzierżawione urządzenia i naczynia, dokonuje 
niezbędnych napraw i uzupełnia na bieżąco braki w dzierżawionych zasobach, jeśli wystąpią. 
Szczegółowe warunki umowy dzierżawy zostały określone we wzorze stanowiącym 
Załącznik Nr 5 do SIWZ. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie pozostałe, oprócz 
dzierżawionych, urządzenia i naczynia niezbędne do wykonania usługi. Na Wykonawcy 



spoczywa obowiązek dostosowania kuchni i przestrzegania wymogów Sanepidu i HACCP. 
Zamawiający w każdej chwili może wnioskować o przeprowadzenie kontroli Sanepidu. 
Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywały się w miesięcznych okresach 
rozliczeniowych (po zakończeniu miesiąca kalendarzowego) na podstawie rozliczeń 
wydanych posiłków dla placówek. Będą się one odbywały wg wzoru: Cena brutto jednego 
osobodnia żywienia x ilość wydanych w danym miesiącu posiłków dla placówek. Wypłata 
wynagrodzenia za wykonaną usługę wyliczonego zgodnie z ust. 25, będzie następowała po 
upływie każdego miesiąca, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury od Wykonawcy, przelewem na jego konto bankowe. Nadzór nad jakością, ilością i 
przestrzeganiem obowiązujących norm odnośnie wydawanych posiłków sprawować będzie 
wyznaczony pracownik Zamawiającego.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.20.00-3, 55.32.10.00-6, 55.32.00.00-9, 
55.52.12.00-0. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
31.01.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wykonawcy wnoszą wadium w wysokości 8 000 zł 

III.2) ZALICZKI 

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 
3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 2 
usługi gastronomiczne o wartości równej lub wyższej niż 200 000,00 zł brutto 
(słownie: dwieście tysięcy złotych) każda. 



• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje 
sprawnym telefaksem. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności na kwotę nie mniejszą niż 100000,00 zł (słownie: sto tysięcy 
złotych). 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 



lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków 
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, 
określonym w pkt III.4.2. 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 



wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 

• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie 
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego 
zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Dokument, z którego wynika upoważnienie wykonawcy do podpisania oferty (oryginał lub 
poświadczona zgodnie z zasadą reprezentacji za zgodność z oryginałem kopia) lub 
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik (oryginał 
lub poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem kopia). 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.mops.gda.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski 



Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 134A, 80-865 Gdańsk - 
kancelaria pok. nr. 11. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 09.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria MOPS w Gdańsku, ul. Marynarki 
Polskiej 134a, pok. 11. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


