
Ogłoszenie o wyniku postępowania 
Usługi 

Przygotowanie i dostawa posiłków dla podopiecznych 
Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 

1.1.) Rola zamawiającego 

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAMOŚCIU 

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006053457 

1.5) Adres zamawiającego 

1.5.1.) Ulica: ul. Lwowska 57 

1.5.2.) Miejscowość: Zamość 

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400 

1.5.4.) Województwo: lubelskie 

1.5.5.) Kraj: Polska 

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski 

1.5.7.) Numer telefonu: 846775630 

1.5.8.) Numer faksu: 846775640 

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@mcpr.zamosc.pl 

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mcpr.zamosc.pl/ 

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

http://mcpr.zamosc.pl/zamowienia-publiczne 

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów 
publicznych - jednostka samorządu terytorialnego 

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna 

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 

2.1.) Ogłoszenie dotyczy: 

Zamówienia publicznego 

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 



2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: 

Przygotowanie i dostawa posiłków dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Zamościu 

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7f139bb-5cbe-11ec-8c2d-66c2f1230e9c 

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00004468/01 

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01 

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-04 15:43 

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak 

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005735/01/P 

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań: 

1.2.1 Dostawa, przygotowanie i dowóz posiłków dla klientów MCPR 

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie 

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o 
zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak 

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00323657/01 

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA 
UMOWY RAMOWEJ 

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w 
trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

4.1.) Numer referencyjny: MC.V.2540.6.2021 

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot 
odrębnego postępowania: Nie 

4.3.) Wartość zamówienia: 315000 PLN 

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi 

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych, polegających na przygotowaniu i 
dostarczeniu własnym transportem dwudaniowych gorących posiłków w opakowaniach 
jednorazowych. Posiłki dowożone będą na ul. Orlicz Dreszera 2 w dni powszednie między godziną 
11.30 a 12.00. 
2. Zamawiający planuje, że dziennie należy dostarczyć szacunkowo około 90 posiłków (minimalna 
średniomiesięczna ilość dostarczanych obiadów – 60). Podana w niniejszym SWZ dzienna ilość 



posiłków jest wielkością szacunkową i w okresie obowiązywania umowy może ulegać zmianie 
(zmniejszeniu lub zwiększeniu), co nie może być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu 
niezrealizowanej umowy lub podstawą do odmowy wykonania zamówienia. 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych 
posiłków, a wszelkie zmiany ilości zamawianych posiłków Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy z 
wyprzedzeniem. 
4. O mniejszej liczbie osób, niż ta o której mowa w pkt. 2 Zamawiający będzie informował telefonicznie 
Wykonawcę do godz. 10.00 w każdym dniu realizowania usługi przygotowania oraz dostarczania 
posiłków. 
5. Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia 
zbiorowego. Muszą być wykonane ze świeżych i wyłącznie naturalnych produktów (wg. norm żywienia 
Instytutu Żywności i Żywienia, Ustawy o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia (Dz. U. z 2015r., 
poz.594 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 
6. Posiłki muszą spełniać następujące warunki: 
a) Wykonawca przygotowuje jeden gorący posiłek dziennie w postaci: 
• zupa (podana z chlebem, makaronem, ryżem lub ziemniakami - 400 ml), 
• drugie danie. 
b) jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potraw nie może się powtarzać w tym samym tygodniu; 
c) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, 
naturalnych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych- konserwujących, zagęszczających, 
barwiących lub sztucznie aromatyzowanych; 
7. Jadłospis będzie układany przez Wykonawcę z 5 dniowym - rozumianym jako 5 dni robocze 
wyprzedzeniem i dostarczany do MCPR. 
8. Wszystkie dwudaniowe gorące posiłki powinny być zapakowane pojedynczo w jednorazowych 
opakowaniach. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość przygotowywanych potraw oraz następstwa 
związane z ich ewentualną niską jakością. 
9. Po stronie Zamawiającego leży obowiązek wydania posiłków 

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków 

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA 

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem 
postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy 

SEKCJA VI OFERTY 

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3 

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3 

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo 
zamawiającego: 3 

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 3 

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę 
lub koszt: 1 

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0 

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 244944,00 PLN 

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 385560,00 PLN 

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 244944,00 PLN 



6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie 

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie 

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o 
udzielenie zamówienia: Nie 

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca 

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spółdzielnia Socjalna 
Sagan 

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5641795125 

7.3.4) Miejscowość: PŁONKA 

7.3.5) Kod pocztowy: 22-330 

7.3.6.) Województwo: lubelskie 

7.3.7.) Kraj: Polska 

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcom?: Nie 

SEKCJA VIII UMOWA 

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-03 

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 244944,00 PLN 

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące 

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją 
zamówienia: 

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w 
art. 95 ustawy 

 

 


