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Numer postępowania: 5/8/RPMP/2019

Zamawiający:

P.H.U. "MIDREW" 
ZESPÓŁ PLACÓWEK 

OŚWIATOWO-EDUKACYJNO-REKREACYJNYCH 
Grażyna Michura 

Młynne 269, 34-600 Limanowa 
NIP 737-124-68-39

tel.: 183376770 
adres do korespondencji: ul. Reymonta 1, 

34-600 Limanowa 
e-mail: phumidrew@gmail.com

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Informacje ogólne:

1. Postępowanie finansowane jest w ramach Projektu:

Utworzenie placówki opiekuńczo-edukacyjno-środowiskowo-socjoterapeutycznej
w Limanowej.

Realizowanego w ramach  9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi
społeczne  i  zdrowotne,  Poddziałania  9.2.1  Usługi  społeczne  i  zdrowotne  w  regionie.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi dotyczącymi Zasady konkurencyjności w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są towary i usługi:

Przygotowanie i dostarczenie cateringu w formie obiadu dla 30 podopiecznych w wieku 5-
18  lat  na  potrzeby  „Utworzenia  placówki  opiekuńczo-edukacyjno-środowiskowo-
socjoterapeutycznej w Limanowej”. 
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Pod pojęciem obiadu należy rozumieć: 

- zupę, danie bezmięsne (np. naleśniki, pierogi, ryba, placki ziemniaczane);

- zupę, danie mięsne, ziemniaki, kasza, ryz lub makaron, surówka.

Na przygotowane posiłki składać się będzie 30 zestawów dziennie:

Obiad składał się będzie z: 

- zupy i drugiego dania zgodnie z normą żywieniową w przeliczeniu na jedną osobę co najmniej
500 kcal na zestaw dziennie. Składnikami zestawu obiadowego nie mogą być składniki uznawane
za tłuste (>450kcal/100g) za wyjątkiem masła naturalnego i niewskazane dla dzieci (np. grzyby
leśne).

- na gramaturę 1 otrzymanego posiłku (obiadu) składać się będzie: zupa 300ml, ziemniaki, kasza,
ryż lub makaron 150-200 g (3 pełne łyżki lub 1,5 gałki), mięso lub ryba 80g, surówka, jarzyny
100g, naleśniki, kluski, pierogi itp. 200-250g, wkładka mięsna 60g, pieczywo 80g. 

Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z artykułów zakupionych przez Wykonawcę.

W ramach usługi przedmiot zamówienia ma zostać dostarczony przez Wykonawcę na miejsce
spożycia,  tj.  Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 70  we wszystkie dni robocze od poniedziałku do
soboty w godzinach ustalonych z Zamawiającym. Przedmiot zamówienia ma być transportowany
w  przeznaczonych  dla  żywności  opakowaniach  zbiorczych  o  temperaturze  umożliwiającej
późniejsze  porcjowanie  i  podanie  bez  dodatkowego  podgrzewania  zgodnie  z  wytycznymi
Zamawiającego.

W okresie przewidzianym zamówieniem zostanie zamówionych łącznie 24570 zestawów.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 09.09.2019 - 31.05.2022

Dokumenty, jakie zobowiązany jest prowadzić Wykonawca i dostarczyć Zamawiającemu do rozliczenia:

Faktura(y) VAT 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości dni i ilości posiłków w sytuacjach szczególnych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowych  kontroli  jakości  oraz zawartości  składników w

przedmiocie zamówienia przez jednostkę wyspecjalizowaną.

III. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

CPV 55321000-6 Usługi cateringowe
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