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MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
32 – 005 Niepołomice, ul. Bocheńska 26 
tel. (12) 284-87-25; fax  (12) 284-87-00 

NIP: 683-17-43-244; REGON: 351573586 
www.niepolomice.naszops.pl; e-mail: mgops@niepolomice.com 

 

MGOPS-271-4/2020               Niepołomice, 11 grudnia 2020 r. 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE  

o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843),  

na przygotowywanie i dostarczanie dwudaniowych obiadów dla klientów MGOPS  

w Niepołomicach 

 

I. Zamawiający 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Bocheńska 26; 32-005 Niepołomice 

NIP: 683 17 43 244;   

Tel.: 12/ 284-87-25 

Faks: 12/ 284-87-00 

e-mail: mgops@niepolomice.com 

adres strony internetowej: www.niepolomice.naszops.pl 

 

II. Przedmiot zamówienia  

 

1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa cateringowa polegającą 

na przygotowywaniu i dostarczaniu dwudaniowych obiadów dla klientów MGOPS w Niepołomicach. 

Numer referencyjny: MGOPS-271-4/2020  

2) CPV - Wspólny Słownik Zamówień :  

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków,  

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków, 

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków,  

3) Podstawa prawna: art. 138h, art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U z 2019, poz. 1843). 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wybór Wykonawcy świadczącego Usługę cateringową polegającą 

na przygotowywaniu i dostarczaniu dwudaniowych obiadów dla klientów MGOPS  

w Niepołomicach. 

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie, wydawanie i dostarczanie 70 dwudaniowych 

posiłków dziennie dla podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Niepołomicach, w okresie od 4 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. 

1) W ramach realizacji przedmiotu umowy na terenie Miasta Niepołomice, Wykonawca zapewni 

lokal/ punkt z którego klienci będą mogli odbierać posiłki. 

2) Punkt, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, musi znajdować się na terenie Miasta Niepołomice - 

w jego centrum lub jego pobliżu, tak aby osoby korzystające z posiłków – mieszkańcy Miasta mogli 

swobodnie dojść pieszo. 

3) Realizacja przedmiotu zamówienia poza granicami miasta Niepołomice, odbywać się będzie  

w lokalach/ pomieszczeniach, w których wydawane będą posiłki. Wykonawca musi zapewnić punkty 

w każdej miejscowości, w której będzie zamieszkiwać osoba korzystająca z obiadów.  

http://www.niepolomice.naszops.pl/
mailto:mgops@niepolomice.com
http://www.niepolomice.naszops.pl/
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4) W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie mógł zapewnić lokalów/ pomieszczenia, w którym będą 

wydawane posiłki, jak również w przypadku w którym uprawniony ze względu na zły stan zdrowia 

nie będzie mógł samodzielnie odebrać posiłku, realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać 

się poprzez dostawy posiłków do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. 

5) Żywienie osób odbywać się będzie w dni robocze, od poniedziałku do soboty, w tym także  

w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich. 

6) Posiłki wydawane będą jedynie osobom uprawnionym do skorzystania z gorącego posiłku, 

na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Niepołomicach.  

7) Lista osób, na rzecz których Wykonawca ma świadczyć posiłki zostanie przekazana Wykonawcy   

w dniu zawarcia umowy.  

8) Zamawiający może dokonywać korekty listy, tzn. będzie ją na bieżąco aktualizował w trakcie 

trwania roku - w przypadku objęcia pomocą kolejnych osób lub  w przypadku utraty przez nich prawa 

do  świadczenia. 

9) Doręczenie korekty listy osób, na rzecz których Wykonawca ma świadczyć posiłki, nastąpi  

z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, za pomocą komunikacji elektronicznej (wiadomość  

e - mail), telefonicznie, bądź za pośrednictwem faksu, a w szczególnych przypadkach korekta liczby 

osób, którym Wykonawca będzie zobowiązany wydać posiłki będzie mogła nastąpić w dniu realizacji 

zamówienia, nie później jednak niż do godziny 9. 00.  

10) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy wydawanych posiłków.    
a) Ciepły posiłek - dwudaniowy obiad, składać się będzie z: 

- zupa z wkładką - gramatura zupy: 400g oraz; 

- drugie danie jarskie lub mięsne z surówką.  

b) Drugie danie składać się będzie z:  

- ziemniaków - gramatura 250g, lub zamiennika (ryż, kasza, makaron, kluski) - gramatura 200g,  

- mięsa (gulasz, potrawka z kurczaka, klopsy, kotlet schabowy, kotlet z piersi kurczaka, ryba  

w panierce lub bez itp.) - gramatura wkładu mięsnego lub rybnego - 150g,  

- surówki (marchew na ciepło lub surowa, buraczki zasmażane, na zimno, kapusta zasmażana, zestaw 

surówek itp.) - gramatura - 100g, albo;  

nie częściej niż raz w tygodniu:  

- innych potraw (tj. np. naleśniki, pierogi ruskie, z serem, owocami, makaron z serem,  itp. - gramatura 

- 500g) lub dania półmięsnego (tj. np. bigos, fasolka po bretońsku, łazanki z kapustą itp. - gramatura - 

350g).  

Za dania mięsne nie uznaje się wątróbki lub kaszanki. 

10) Posiłki muszą być smaczne, urozmaicone (nie mogą powtarzać się w ciągu tygodnia), sporządzone 

zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej oraz normami sanitarnymi dla żywienia zbiorowego, wysokiej 

jakości co do wartości odżywczej, gramatury, jak i estetyki oraz spełniać wymóg dostosowywania 

posiłków do norm oraz rekomendacji Instytutu Żywności i Żywienia.  

11) Oferowany asortyment winien być zgodny z zapotrzebowaniem na wartości energetyczne  

i odżywcze osób dorosłych. Świadczenie usług żywieniowych powinno być zgodne z ustawą  

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.), 

zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm 

wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnej 

żywności. 

12) Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania posiłków pod nadzorem dietetyka, 

który uwzględniając przedział wiekowy osób, dla których realizowane będą posiłki dopasuje 

ich wartość energetyczną, kaloryczną oraz różnorodność do odbiorców posiłków. Okoliczność 

ta zostanie potwierdzona przez dietetyka pisemnie.  

13) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić miejsce do wydawania posiłków na terenie Miasta 

Niepołomice, jak również do wydawania posiłków poza granicami Niepołomic (w miejscowościach, 

w których realizowany będzie przedmiot umowy), zgodnie z wymaganiami w tym zakresie 

oraz wymogami dot. żywienia zbiorowego.  

14) Wydawanie posiłków realizowane będzie w godzinach pomiędzy 11: 00 a 15: 00. 

15) Wykonawca zapewnia utrzymanie czystości i porządku w miejscu wydawania posiłków. 

16) Wykonawca będzie zapewniać dostawę posiłków we własnym zakresie (własnym środkiem 

transportu) i na własny koszt, posiłek wydawany będzie w naczyniach ze sztućcami jednorazowego  
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użytku, naczynia muszą być szczelnie zamykane, a w przypadku drugiego dania pojemnik musi 

być trójdzielny. Dostarczany posiłek musi być przewożony i przechowywany w pojemnikach 

termoizolacyjnych, a wydawany musi być gorący.  

17) Wykonawca ponosi także koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków. 

18)  Wykonawca realizując przedmiot umowy zobowiązuje się do równego traktowania wszystkich 

osób, na rzecz których świadczone będą posiłki. 

19)  W ramach działań, które mają zapobiegać przejawom dyskryminacji i nierównego traktowania, 

Wykonawca zobowiązuje się  między innymi do: 

a) zapewnienia wszystkim osobom, na rzecz których świadczone są posiłki, jednakowych posiłków, 

pod względem ilościowym i jakościowym. 

b) organizacji dostawy w sposób wykluczający ujawnienie jakichkolwiek danych  

o źródłach finansowania świadczonych przez Wykonawcę posiłków, jak również o sytuacji 

dochodowej osoby/ rodziny na rzecz, których świadczone są posiłki. 

20)  Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania Zamawiającemu tygodniowych jadłospisów  

z góry na kolejny tydzień realizacji zamówienia, wraz ze składem posiłku i jego wagą najpóźniej 

do godz. 10.00 w poniedziałek. Jadłospisy winny być dostarczane w formie elektronicznej na 

wskazany adres mailowy. 

22) Przewiduje się, że średnia miesięczna ilość wydawanych posiłków wyniesie  

ok. 1. 820 sztuk, tj. średnio 70  sztuk posiłków dziennie. 

23)  Zamawiający zastrzega, iż ilość osób korzystających z posiłków może się zmieniać w trakcie 

obowiązywania umowy. Zamawiający nie odpowiada również za brak odbioru posiłku 

przez uprawnioną osobę.  

24) Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania Zamawiającego o ewentualnym braku odbioru 

posiłków przez poszczególne osoby. 

25) Wykonawca oświadcza, że posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane 

przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny oraz posiada doświadczenie w zakresie 

przygotowywania i dostarczania wyżywienia.  

27) Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia, nie może w zamian za gorący posiłek wydawać 

ekwiwalentu pieniężnego ani żadnych innych produktów. 

28) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych kontroli. 

29) W zakresie wizytacji, Zamawiający: 

a) będzie degustował wydawane posiłki, 

b) będzie przeprowadzał ankiety i inne wywiady z osobami korzystającymi z posiłków,  

c) sporządzi końcowy protokół, w którym Zamawiający dokona podsumowania poziomu  

i zakresu świadczonych przez Wykonawcę posiłków, jak również sposobu realizacji zamówienia; 

30) Rozliczenie finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie 

faktycznie wydanych posiłków i ich ceny jednostkowej posiłku.  

31) Koszt posiłku powinien obejmować koszty przygotowania, wydania i dostarczenia posiłku, koszty 

ewentualnego najmu sali, pomieszczenia bądź lokalu, w którym będą wydawane posiłki, jak również 

koszty dowozu (gdy z uwagi nie dysponowanie pomieszczeniem niezbędnym dla wydawania 

posiłków, konieczny będzie jego dowóz do miejsca zamieszkania uprawnionego).  

32)  Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy będzie dostarczana przez Wykonawcę lista osób 

korzystających z posiłków wraz z adresem ich zamieszkania, ilością wydanych posiłków w danym 

miesiącu rozliczeniowym oraz wystawiona przez Wykonawcę faktura (rachunek).  

33)  Zamawiający przekaże należność za wydane posiłki na podstawie doręczonych dokumentów  

o których mowa w punkcie 32, w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu, 

na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

34) Wykonawca będzie zobowiązany do przetwarzania danych osobowych niezbędnych  

dla realizacji przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE.L.2016.119.1.), w sposób zgodny z przepisami krajowymi, 

jak również na podstawie odrębnego porozumienia traktującego o zasadach przetwarzania i 

powierzania  

przez Ośrodek, danych osobowych podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Niepołomicach, które strony podpiszą w dniu rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy. 
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu;  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający 

uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do rejestru zakładów 

podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie produkcji posiłków  

od surowca do gotowej potrawy z możliwością ich transportu w ramach usług cateringowych w 

zakresie produkcji posiłków, ich transportu (świadczenia usług cateringowych) na podstawie ustawy 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.). Na 

potwierdzenie do oferty należy dołączyć stosowny wpis. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  

4) zdolności technicznej lub zawodowej 

 

IV. Termin i miejsce składania ofert:   

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Niepołomicach, ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice osobiście, za pośrednictwem 

operatora pocztowego bądź posłańca. 

2) Termin składania ofert upływa w dniu 18 grudnia 2020 r. o godz. 12.00. 

3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2020 r., o godz. 12.30, w budynku Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach, ul. Bocheńska 26, pok. nr 14. 

4) Oferty, które wpłyną po terminie lub w innej niż wskazana forma ( np. faks, mail)  nie będą 

rozpatrywane. 

5) Oferta winna zostać złożona w kopercie oznaczonej: adresem Wykonawcy, nazwą 

Zamawiającego, tytułem – Oferta na „Usługę cateringową polegającą 

na przygotowywaniu i dostarczaniu dwudaniowych obiadów dla klientów MGOPS  

w Niepołomicach” i adnotacją: Nie otwierać przed dniem 18 grudnia 2020 r.,  

godz. 12.30. 

6) O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną 

powiadomieni pocztą elektroniczną (e-mail). 

 

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają złożyć Wykonawcy: 

 1) formularz oferty (wg. zał. nr 1), 

 2) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (wg. zał. Nr 2) 

 3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg. zał. Nr 3), 

 4) Wpis do rejestru zakładów podlegających rejestru zakładów podlegających urzędowej 

kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie produkcji posiłków od surowca do gotowej 

potrawy z możliwością ich transportu w ramach usług cateringowych w zakresie produkcji 

posiłków, ich transportu. 

 

VI.   Kryteria oceny ofert: Cena 100% 

 

VII. Zamawiający dokona wyboru wykonawcy, który: 

1) spełni warunki udziału w postępowaniu, 

2) nie podlega wykluczeniu z postępowania, 

3) złoży najkorzystniejszą ofertę ocenioną na podstawie kryterium oceny ofert. 

 

VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:  

Zamawiający, 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, str. 1), dalej 

„RODO”, informuje, że: 

a) W celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Usługa 

cateringowa polegającą na przygotowywaniu i dostarczaniu dwudaniowych obiadów 

dla klientów MGOPS w Niepołomicach”, znak sprawy: MGOPS-271-4/2020, 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO: 
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b) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Niepołomicach, z siedzibą w: ul. Bocheńska 26;  32 – 005 Niepołomice, 

tel.: (012) 284-87-25, e- mail: mgops@niepolomice.com; 

c) w Ośrodku został powołany inspektor ochrony danych osobowych – Sylwia Wierciak   

i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: skarbnik.audyt@onet.pl 

bądź telefonicznie: (012) 265-50-80; 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 

e) 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 przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmować będzie cały czas 

trwania umowy; 

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) 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,  

z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

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

przepisy RODO; 

i) 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; 

j) Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych 

osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, 

zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Załączniki: 

1) Formularz oferty, zał. nr 1, 

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zał. nr. 2 

3) Oświadczeniu Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zał. nr 3 

4) Projekt umowy, zał. nr 4. 
 

                                                                                     ZATWIERDZAM  
                                                                                      …………………. 

                                                                                     mgr Ewa Krzysica 

                                                                                     Dyrektor 
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