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  Więcbork, dnia .05.06.2020 r.  

 

 

 

1) Nazwa i adres Zamawiającego 

Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku, aleja 600-lecia 9, 89-410 

Więcbork 
Tel/fax. 52 389 54 55, e-mail: sekretariat@capow-wiecbork.pl 

 

2) Tryb udzielenia zamówienia 

Tryb postępowania: W oparciu o art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) jest to zamówienie poniżej 30 

tys. euro, będzie udzielone bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamówienie będzie realizowane w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny oraz 

zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego „Regulaminem udzielania zamówień 

publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 30.000 euro”. 



 
Postępowanie prowadzone jest przez komisję  powołaną Zarządzeniem Dyrektora Centrum 

Administracyjnego DDD do przeprowadzenia  postępowań o udzielenie zamówienia . 

 

 

3) Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, srt. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Administracyjne 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w 

Więcborku; 
 kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: ido@capow-wiecbork.pl, 

tel.+48.52 389 54 55; 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp” – 

zamówienie na usługi społeczne pn. „Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla 

wychowanków Domu Dla Dzieci Nr 3 w Małej Cerkwicy”; 
 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy; 
 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 
 posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO; 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 
 nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

4) Opis przedmiotu zamówienia 



Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie obiadów przez 365 dniu w roku. 

dla ok. 30 wychowanków Domu Dla Dzieci Nr 3 w Małej Cerkwicy. Obiady 

przygotowywane każdego dnia na bazie kuchni Wykonawcy zlokalizowanej poza obiektami 

Zamawiającego. 

 

1) Wykonawca zobowiązuje się wytworzyć przedmiot zamówienia w oparciu o surowce i 

materiały zakupione we własnym zakresie i na własny koszt. 

2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie właściwego poziomu 

sanitarnego posiłków dostarczanych oraz za jakość oferowanych posiłków: tj. 

odpowiednią gramaturę, wartość odżywczą i właściwe walory smakowe i estetyczne, 

czystość dostarczanych potraw, dobór właściwych surowców oraz procesów 

technologicznych. 

3) Dostarczane obiady muszą być świeże, z bieżącej produkcji dziennej bez dodatkowej 

obróbki technologicznej przed dystrybucją w kuchenkach. Posiłki muszą być 

przygotowywane ze świeżych produktów zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywienia i 

Żywności. 

4) Posiłki muszą być wysokiej jakości, urozmaicone, bez stosowania dodatkowych 

preparatów zastępczych oraz środków konserwujących w szczególności: 

- bez używania produktów typu instant oraz gotowych produktów np. pierogi mrożone, 

pyzy, klopsy, gołąbki itp. 

- używania masła, a nie produktów masłopodobnych, 

- używania wędlin i mięsa wysokiej jakości. 

5) Koszt transportu  obiadów do siedziby zmawiającego obciąża Wykonawcę.  

6) Obiady powinny być urozmaicone, a ich skład nie powinien się powtarzać w ciągu 10 dni. 

7) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obiad dla każdego wychowanka zgodnie ze 

złożonym zamówieniem. 

8) Obiad powinien składać się z dwóch dań. 

9) W ramach wykonywanej umowy Wykonawca zapewni obiady: w okresie świątecznym  i 

na uroczystości okolicznościowe (I Komunia Święta, 18-te Urodziny) mające charakter 

świąteczny. 

10) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić codziennie po jednym dodatkowym obiedzie 

pracowników każdej z dwóch grup,  celem kontroli jakości przygotowanych potraw. 

11) Wysokość tzw. wsadu do kotła  nie może być niższa niż 7,00 zł netto na jedną osobę. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentacji źródłowej celem 

sprawdzenia wartości wsadu do kotła. 

12) Obiady muszą być dostarczane  do kuchenki Zamawiającego z podziałem na piętra w 

wyznaczonych godzinach, tj.: 13:00- 13:30 

13) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania 10-dniowych jadłospisów (dwa zestawy 

do wyboru) uwzględniających racje pokarmowe, wartość odżywczą i kaloryczną zgodnie 

z zaleceniami Instytutu Żywienia i Żywności. Jadłospis winien być przedstawiony do 

akceptacji wyznaczonej przez Zamawiającego osobie z 14-dniowym wyprzedzeniem. 

Zamawiający może wnieść w ciągu 7 dni w formie pisemnej zastrzeżenia co do 

przedłożonego jadłospisu. W razie wniesienia uwag do przedłożonego jadłospisu 

Wykonawca ma obowiązek je uwzględnić bez wnoszenia zastrzeżeń. Wykonawca 

zobowiązany jest do sporządzania zestawień wartości odżywczej (kaloryczności) każdego 

jadłospisu dekadowego. 

14) O ewentualnych zmianach w jadłospisie należy niezwłocznie powiadomić 

Zamawiającego. 



15) Wykonawca i Zamawiający są zobowiązani do prowadzenia ewidencji ilościowej 

dostarczanych posiłków z podziałem na domy oraz do każdorazowego imiennego 

potwierdzenia odbioru posiłków przez osoby upoważnione przez Zamawiającego do 

odbioru ilości i jakości posiłków. 

16) Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania informacji i dokumentacji dotyczącej 

zapotrzebowania na posiłki z podziałem na poszczególne grupy (karty zapotrzebowania 

dziennego przekazane faksem lub e-mailem) do godziny 10:00 dnia poprzedniego. 

17) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych posiłków w stosunku 

do liczby przebywających wychowanków. 

18) Zamawiający dokonuje korekty zamawianych poszczególnych posiłków w związku z 

ruchem wychowanków (wyjazdy feryjne i wakacyjne, pobyty w szpitalu, MOW, MOS, 

itp. ) na podstawie telefonicznego lub e-mailowego zgłoszenia co najmniej z 

jednodniowym wyprzedzeniem. 

 

5) Informacje uzupełniające 

 

1) Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z uwzględnieniem racji pokarmowych, 

wartości kalorycznej, zawartości składników odżywczych określonych przez Instytut 

Żywności i Żywienia w Warszawie z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w okresie 

trwania umowy. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stosowanych surowców oraz przestrzegania 

przez Wykonawcę racji pokarmowych w obecności przedstawiciela Wykonawcy z 

możliwością sprawdzenia gramatury posiłków. W przypadku stwierdzenia uchybień 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecić badanie pokarmu odpowiednim instytucjom, na 

koszt Wykonawcy. 

3) Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego zbadania dostarczanych  posiłków. 

W razie stwierdzenia wad lub braków, złoży natychmiastowo do Wykonawcy pisemną 

reklamację.  

4) W przypadku stwierdzenia wad lub braków Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

w ciągu jednej godziny właściwych posiłków. 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo dostępu do kopii protokołów pokontrolnych oraz 

wszystkich atestów na surowce i sprzęt wykorzystany w procesie produkcji posiłków. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów 

wykonania zleconej usługi na każdym etapie produkcji  

i dostawy posiłków, a Wykonawca na każdym etapie produkcji i dostawy umożliwi dostęp 

do linii technologicznych i wyprodukowanych posiłków  

na każdym etapie produkcji. Wykonawca udostępni dokumentację dotyczącą ilościowo 

wartościowego wsadu surowcowego do potraw tzw. zapotrzebowania żywnościowe na 

poszczególne dni. 

7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zatrudnienie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, właściwie przeszkolonego personelu, spełniającego wymagania zdrowotne 

oraz higieniczne niezbędne do pracy z żywnością. 

8) Wykonawca udostępni na żądanie, Zamawiającemu listę osób i kwalifikacje  

z aktualnymi wpisami badań lekarskich mających kontakt z produkcją  

i dostawą posiłków na rzecz Zamawiającego, z podziałem na zakres świadczonych usług: 

przygotowanie posiłków – kuchnia, transport. 

9) Wykonawca zapewnia na własny koszt i we własnym zakresie ciągłość żywienia w 

przypadku awarii urządzeń bądź wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających 

kontynuację procesu.  



10) Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę odpowiedzialną za stałe 

kontaktowanie się z Zamawiającym w zakresie przedmiotu zamówienia. 

 

6) Wymagania sanitarne 

 

1) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania standardów sanitarno-

epidemiologicznych, a także przepisów w zakresie organizacji żywienia zbiorowego 

(wymóg dotyczy pełnego okresu trwania umowy) zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U.  z 2017 r.  poz.149 ze.zm.) oraz 

zapewnienia właściwej jakości określonej w specyfikacji oferowanych posiłków.  

2) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania próbek żywnościowych 

poszczególnych posiłków i przechowywania zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 

3) Posiłki produkowane w kuchni Wykonawcy muszą być dowożone do placówki 

Zamawiającego samochodami przystosowanymi do transportu żywności w sposób 

zapewniający wymagany standard sanitarno - epidemiologiczny zgodny z Ustawą o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. z 2017r.  poz.149 

ze zm.) i załącznikiem II do rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 

852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych. 

4) Transport posiłków musi odbywać się w hermetycznych pojemnikach niezależnie od 

rodzaju posiłku, gwarantujących utrzymanie właściwej temperatury, zgodnie  

z wymaganiami sanitarnymi. 

5) Temperatura dostarczonych do kuchenek posiłków  będzie monitorowana przy pomocy 

termometrów Wykonawcy. 

6) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru naczyń transportowych po dystrybucji posiłków 

w kuchence przy dowozie kolejnego posiłku. 

7) Wykonawca ma obowiązek odbierania odpadów pokonsumpcyjnych i ich utylizacji na 

własny koszt. 

8) Wykonawca zobowiązany jest do mycia i dezynfekcji naczyń transportowych, nie 

dopuszcza się zmywania naczyń transportowych w kuchence DDD. 

9) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć odzież roboczą i ochronną czystą podczas 

realizacji transportu posiłków na piętra. 

 

7) Termin wykonania zamówienia 
 

  od 01 lipca 2020r.  Do 30 czerwca 2021 r. 

 

8. Wymagane dokumenty 

- formularz ofertowy  

- podpisany projekt umowy 

1) Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami i 

udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania: 

-     przedmiotu zamówienia: 

Beata Lida – dyrektor Centrum Administracyjnego DDD 



-    dotyczące finansów 

Ewa Tomasz – główny księgowy Centrum Administracyjnego DDD 

 

9. Termin związania ofertą 

 

1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

10. Opis sposobu przygotowywania ofert 

 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Wykonawcy są zobowiązani zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w 

Istotnych Warunkach Zamówienia  i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej  

określonymi. 

3) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie 

odpowiada za koszty Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze 

lub inną trwałą techniką na formularzu oferty. 

5) Oferta i załączniki muszą być opieczętowane i podpisane przez osoby uprawnione                

do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 

wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

6) Wykonawca winien złożyć ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej hasłem: 

Oferta  na realizację usługi pn: „Przygotowanie i dostarczanie 
obiadów dla wychowanków Domu Dla Dzieci Nr 3 w Małej Cerkwicy” 

Nie otwierać przed dniem 19.06.2020 r. przed godz. 13:00 
 

7) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak  

i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1) Ofertę należy złożyć w Centrum Administracyjnym Domów Dla Dzieci w Więcborku, 

aleja 600-lecia 9 drogą  mailową na adres: dyrektor@capow-wiecbork.pl, pocztową na 

adres: Centrum Administracyjnym Domów Dla Dzieci aleja 600-lecia 9, 89-410 Więcbork 

lub osobiście w sekretariacie do dnia 19.06.2020 r. do godz. 13:00. Decydujące 

znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

2) Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie. 

3) Informacje o wyłonionym Wykonawcy zostaną podane do publicznej wiadomości na 

stronie BIP.  
 

12. Opis sposobu obliczenia ceny 
 

1) Oferta powinna zawierać  wartość jednego osobodnia żywieniowego rozumianą jako 

cenę zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 .  

mailto:dyrektor@capow-wiecbork.pl


2) Wykonawca określi cenę jednego osobodnia netto, podatek VAT oraz cenę brutto. Cenę 

oferty brutto należy podać w zapisie liczbowym i słownym z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

3) Cena powinna zawierać wszelkie koszty, które ponosi Zamawiający. W cenie powinien 

być uwzględniony koszt wsadu do kotła, koszt transportu i pozostałe koszty jakie 

Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia, dla terminowego i prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

4) Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będzie prowadzone w walucie 

polskiej (PLN). 
 

5) Wartość ogólna zamówienia zawarta w umowie zostanie wyliczona według 

następującego wzoru: cena jednego osobodnia x 30 wychowanków x ilość dni w roku  

świadczenia usługi 
      Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta z najniższą ceną. 

 
 

13.  Informacja o wyniku postępowania i wyborze oferty. 

 

1) Zamawiający powierzy zamówienie Wykonawcy, który spełniając warunki określone w 

niniejszym dokumencie i zadeklaruje najniższą cenę. 
2) Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty do 

złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty 

dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
3) Jeżeli oferta będzie zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 
4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym 

a Wykonawcą negocjacji złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, 

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1) Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie zamówienia . 

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się ze wzorem umowy  

i akceptować jej postanowienia. 

2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy 

Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

 

15. Załączniki. 
 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
Zał. nr 1 - Formularz oferty  

Zał. nr 2 - Projekt umowy 

 


