
 

Skarżysko-Kamienna: usługa cateringu polegająca na przygotowaniu i 

dostarczeniu posiłków dla uczestników Centrum Integracji Społecznej 

oraz przygotowaniu i dostarczeniu cateringu na dwie konferencje na 

potrzeby realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 

Numer ogłoszenia: 134504 - 2010; data zamieszczenia: 18.05.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Centrum Integracji Społecznej Gospodarstwo Pomocnicze 
Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna , ul. Prusa 3a, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. 
świętokrzyskie, tel. 0-41 252 32 40, faks 0-41 252 32 40. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.cis-skarzysko.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa cateringu polegająca na 
przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla uczestników Centrum Integracji Społecznej oraz 
przygotowaniu i dostarczeniu cateringu na dwie konferencje na potrzeby realizacji projektu 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: świadczenie 
usługi cateringu polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla uczestników 
Centrum Integracji Społecznej przez okres 14. miesięcy oraz przygotowaniu i dostarczeniu 
cateringu na dwie konferencje (dla 80. osób - czerwiec 2010 r. i 120 osób - listopad 2011 r.) 
na potrzeby realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji 
społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 
społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  
• Dopuszcza się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, nieprzekraczających łącznie 20% wartości realizowanego 
zamówienia w rozumieniu art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych 



II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1, 55.30.00.00-3. 
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: 
30.11.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.2) ZALICZKI  

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

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zaświadczenie właściwego oddziału Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej potwierdzające, że Wykonawca uzyskał pozwolenie na 
prowadzenie działalności objętej przedmiotem zamówienia 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Wykaz wykonanych usług cateringu w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem wartości brutto 
dla każdej z nich, przedmiotu, dat wykonania oraz odbiorców. Zamawiający uzna, że 
warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się co najmniej 2. usługami o 
wartości minimum 50.000 zł. brutto każda. Do każdej pozycji wykazu musi być 
załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym do 

wykonania przedmiotowego zamówienia 
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania 

przedmiotowego zamówienia 
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem ekonomicznym umożliwiającym 

realizację przedmiotu zamówienia 
III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE 
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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: 

• koncesję, zezwolenie lub licencję  



• 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  

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

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• 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  

• 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.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na 
ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - 
pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub 
w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Aktualny 
odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania osób do udzielenia pełnomocnictwa lub 
składania oświadczeń woli. 
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.cis-skarzysko.pl; www.umskarzysko.bip.doc.pl (menu 
Centrum Integracji Społecznej) 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum 
Integracji Społecznej- Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna 26-
110 Skarżysko-Kam. ul. B. Prusa 3a. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  31.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Centrum Integracji Społecznej- Gospodarstwo 
Pomocnicze Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna 26-110 Skarżysko-Kam. ul. B. Prusa 3a 
pokoj nr 3. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej:  Projekt Ocal marzenia - nie czekaj, działaj, pracuj, 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego z Programu Oracyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji 
społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 
społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 
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 

 
 


