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Gdańsk: 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 oraz prowadzenie 
na bazie kuchni treningu dla osób niepełnosprawnych. 
Numer ogłoszenia: 23294 - 2010; data zamieszczenia: 27.01.2010 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 421100 - 2009r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 

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. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU 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 oraz prowadzenie na bazie kuchni treningu dla osób niepełnosprawnych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowywaniu dostarczaniu                           
i wydawaniu przez Wykonawcę posiłków na rzecz Zamawiającego na bazie 
wydzierżawionych pomieszczeń kuchennych wraz  z wyposażeniem (kuchnia znajduje się 
budynku przy ul. Wajdeloty 28 a w Gdańsku). Łącznie w placówkach przebywa średnio 160 
klientów. 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.  
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2. 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.  

3. 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 Gdańsku po wcześniejszym 
jednodniowym zgłoszeniu chęci korzystania z nich. Płatności za te posiłki reguluje klient 
zgłaszający zapotrzebowanie na usługę.  

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w siwz.  

5. Maksymalna ilość posiłków jaka może być zamówiona przez Zamawiającego w okresie od 
01.02.2010 r. do 31.01.2011 r. wynosi 42 840. 

II.1.4) 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.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie 
zamówienia i części: 357934.21 PLN. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: nie 

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.01.2010. 

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4. 

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 
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• Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe SMAKPOL Rafał Siwko,                      
ul. Związku Jaszczurczego 22, 82-300 Elbląg, kraj/woj. warmińsko-mazurskie. 

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE 
PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ  
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT) 

• Cena wybranej oferty: 357934.21 
• Oferta z najniższą ceną: 357934.21 oferta z najwyższą ceną: 385560.00 
• Waluta: PLN. 

 


