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OGŁOSZENIE 0 ZAMOWIENIU
Działając w imieniu

Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu,
Aleja Ogrodowa 1, 32-615 Grojec
zapraszam do złożenia ofert na wykonanie usługi pn. „Całodniowe żywienie pacjentów
PZOL w Grojcu" w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówieniajest usługa pn. „całodniowe żywienie pacjentów PZOL w Grojcu"
szczegółowo określona w Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia stanowiącej
załącznik do ogłoszenia.
CPV -55321000-6 usługi przygotowywania posiłków,
55322000-3 usługi gotowania posiłków,
55520000-1 usługi dostarczania posiłków.
2. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy licząc od 06.10.2020 r. do 05.10.2021 r.

Jeżeli ze względu na trwającą procedurę przetargową nie będzie możliwe zawarcie umowy
do dnia 06.10.2020 r. termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy od dnia

zawarcia umow.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych
warunków są określone w Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia.
4. Kryteria wyboru ofert:
Wykonawcy - 10%.

np.

cena - 60°/o, wsad do kotła - 30%,

doświadczenie

5. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania firmy na zewnątrz.

6. Ofertę należy złożyć na druku, którego wzór stanowi
z wymaganymi załącznikami.

załącznik nr 1 do SIWZ wraz

7. Wykaz dokumentów, oświadczeń jakie Oferent winien złożyć wraz z ofertą jest określony
w Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia.

8. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Powiatowych Zakładach OpiekuńczoLeczniczych w Grojcu, Aleja Ogrodowa 1, 32-615 Grojec, w budynku administracji (dział
księgowości) nie później niż do dnia 29.07.2020 r. do godz.10:00.

Po wejściu do budynku administracji i po zdezynfekowaniu rąk, proszę wołać osobę z działu
księgowości, w celu zanotowania w rejestrze składanych ofert: nazwę fimy, termin
i godzinę złożenia oferty.

9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 29 lipca 2020 r. o godz.10:30.
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestniczenia w trakcie otwarcia ofert, w celu

przygotowania odpowiednio pom ieszczenia.
Osoby chcące uczestniczyć podczas otwarcia ofert proszone są o zaopatrzenie się we
własnym zakresie materiały/środki ochrony osobistej w celu zachowania warunków
sanitamo-epidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Osobami do kontaktu z Wykonawcami są:
-Monika Miłoń -tel. 33/8428 136 w kwestiach fomalnych, w zakresie proceduralnym;
- Lidia Dudek -tel. 33/8428 136 w zakresie merytorycznym, w sprawach związanych
z przedmiotem zamówienia.
11. Specyfikację lstotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem: PZOL
wGrojcu,
Aleja
Ogrodowa
1,
32-615
Grojec
oraz
adresem
strony
intemetowej : www.pzolgrojec.pl.

12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od teminu upływu składania ofert.
13. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie intemetowej
informację o udzieleniu zamówienia publicznego.

14. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia.

15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.
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