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Rychwał: Przygotowanie posiłków (catering) dla dzieci w wieku
przedszkolnym, wraz z dostawą do punktu przedszkolnego
Numer ogłoszenia: 323882 - 2012; data zamieszczenia: 30.08.2012
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: 292418 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rychwał, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał, woj. wielkopolskie, tel. 063
2481001 w. 22, faks 063 2481055.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie posiłków (catering) dla dzieci w
wieku przedszkolnym, wraz z dostawą do punktu przedszkolnego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania posiłków
(cateringu) dla dzieci w wieku przedszkolnym, wraz z dostawą ich do punktu przedszkolnego. Zamówienie
obejmuje: 5750 osobodni wyżywienia dla dzieci - w celu porównania złożonych ofert założono szacunkową
(maksymalną) ilość posiłków: 5750 osobodni przy liczbie 25 dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego.
Przygotowanie i dostawę poczęstunku dla grupy szkoleniowej (15 osób) i prowadzącego szkolenie (1 osoba)
w postaci serwisu kawowego obejmującego: kawę rozpuszczalną 250 g, kawę mieloną 250 g, herbatę
saszetki 100 szt, śmietanka do kawy 30 szt., sok 6 l (minimum 3 rodzaje), ciastka kruche 2 kg (minimum 3
rodzaje) - 4 dni szkoleń na przestrzeni całego okresu realizacji umowy;przygotowanie i dostawę poczęstunku
na imprezy okolicznościowe, Pasowanie na przedszkolaka - poczęstunek dla 70 osób (dorosłych i dzieci):
kawa rozpuszczalna 500 g, kawa mielona 500 g, herbata saszetki 200 szt., śmietanka do kawy 140 szt., sok
20 l (minimum 3 rodzaje), ciastka kruche 5 kg (minimum 3 rodzaje), cukierki czekoladowe, owoce
(mandarynki, banany, winogrona); Choinka - poczęstunek dla 70 osób (dorosłych i dzieci): kawa
rozpuszczalna 500 g, kawa mielona 500 g, herbata saszetki 200 szt., śmietanka do kawy 140 szt., sok 20 l
(minimum 3 rodzaje), ciastka kruche 5 kg (minimum 3 rodzaje), cukierki czekoladowe, owoce (mandarynki,
banany, winogrona); Dzień dziecka- poczęstunek dla 100 osób (dorosłych i dzieci): kawa rozpuszczalna 500
g, kawa mielona 500 g, herbata saszetki 200 szt., śmietanka do kawy 200 szt., sok 30 l (minimum 3 rodzaje),
ciastka kruche 6 kg (minimum 3 rodzaje), cukierki czekoladowe, owoce (mandarynki, banany, winogrona).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.20.00-3, 55.32.10.00-6, 55.52.12.00-0, 55.52.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
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projekt/program: Projekt jest realizowany w ramach projektu pn. ,Bajkowa kraina - punkt przedszkolny w
Kucharach Kościelnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia
edukacji przedszkolnej. Nr projektu: POKL.09.01.01-30-021/11..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Usługi Gastronomiczne Małe co nieco Przemysław Waszak, ul. Berdychów 20 A, 62-410 Zagórów,
kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56474,54 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ
Cena wybranej oferty: 51117,51
Oferta z najniższą ceną: 51117,51 / Oferta z najwyższą ceną: 85230,00
Waluta: PLN.
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