
Skarżysko-Kamienna: świadczenie usługi cateringu polegaj ącej na 

przygotowaniu i dostarczeniu posił ków dla 3. dodatkowych uczestników 

Centrum Integracji Społecznej przez okres 5. miesi ęcy, na potrzeby 

realizacji cz ęści I edycji projektu Ocal marzenia - nie czekaj, dz iałaj, 

pracuj, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu  Społecznego z 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji 

społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wyklucze niu i wzmocnienie 

sektora ekonomii społecznej Poddział anie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i 

społeczna osób zagro żonych wykluczeniem społecznym  

Numer ogłoszenia: 261986 - 2010; data zamieszczenia : 24.08.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi 

 
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  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  świadczenie usługi cateringu polegającej na 

przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla 3. dodatkowych uczestników Centrum Integracji Społecznej przez 

okres 5. miesięcy, na potrzeby realizacji części I edycji projektu Ocal marzenia - nie czekaj, działaj, pracuj, 

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.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest usługa 

cateringu polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu około 321 posiłków dla 3. dodatkowych uczestników 

Centrum Integracji Społecznej przez okres 5. miesięcy (wrzesień 2010 r. - styczeń 2011 r.), na potrzeby 

realizacji części I edycji projektu Ocal marzenia - nie czekaj, działaj, pracuj, 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.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1. 

II.5) Szacunkowa warto ść zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

SEKCJA III: PROCEDURA  

Tryb udzielenia zamówienia:  Zamówienie z wolnej ręki 

1. Podstawa prawna  
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Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych. 

2. Uzasadnienie wyboru trybu  

Zgodnie z zapisem art. 67 ust.1 pkt 6, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku 

udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy 

usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości 

zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli 

zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a 

zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia 

podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe 

dotyczyło świadczenia usługi cateringu polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla 

uczestników Centrum Integracji Społecznej przez okres 14. miesięcy oraz przygotowania i dostarczenia 

cateringu na dwie konferencje na potrzeby realizacji projektu Ocal marzenia - nie czekaj, działaj, pracuj, 

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. Przesłanki warunkujące wybór trybu zamówienia z 

wolnej ręki są zatem następujące: 1)zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego 

rodzaju zamówienia co podstawowe (kody CPV: 55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków; 

55520000-1 Usługi dostarczania posiłków); 2)stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia 

podstawowego; 3)jest udzielane dotychczasowemu wykonawcy usług (EXPOL-BIS Spółka Jawna 

Waldemar Pawliszak; Arkadiusz Pawliszak 26-110 Skarżysko-Kam. ul. Wioślarska 1); 4)jest udzielane w 

okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego (data udzielenia zamówienia podstawowego 

- 11.06.2010 - umowa nr 1/ZP/2010); 5)zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu 

nieograniczonego; 6)zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji i dotyczy przedmiotu 

zamówienia w niej określonego. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 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 

Ocal marzenia - nie czekaj, działaj, pracuj, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1, w 

punkcie 9.1. zawarto informację o tym, że Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień 

uzupełniających, nieobjętych zamówieniem podstawowym, nieprzekraczających łącznie 20% wartości 

realizowanego zamówienia w rozumieniu art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJ ĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA  

EXPOL-BIS Spółka Jawna Waldemar Pawliszak; Arkadiusz Pawliszak, 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. 

Wioślarska 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie. 
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