
Gmina Wrocław-  
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9  

ul. Ludwika Solskiego 13, 52-401 Wrocław 
tel.: (71) 798 69 32 

e-mail: sekretariat.zsp09@wroclawskaedukacja.pl  
 

ogłasza wszczęcie postępowania dotyczącego udzielenia 
 
 

ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE 
 

o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 
pn.: 

 
 

Usługi restauracyjne na rzecz dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 we Wrocławiu  
w roku szkolnym 2020/2021. 

CPV 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0. 
 

 
 
I. Opis przedmiotu zamówienia. 
Usługi restauracyjne na rzecz dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 we Wrocławiu w roku szkolnym 
2020/2021. CPV 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
II. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: 
od 01.09.2020r. do 31.07.2021r. (z wyjątkiem dni wolnych od zajęć), w tym: 
- przedszkole od 01.09.2020r. do 31.07.2021r. 
- szkoła od 01.09.2020r. do 25.06.2021r. 
Zamawiający przewiduje organizację zimowisk szkolnych i ferii letnich. 
 
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
 
III.1.) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów 
Określenie warunków: nie dotyczy 
 
III.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: nie dotyczy 
 

III.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 
1. Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże wykonanie/wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert minimum 3 zadań 

polegających na usłudze przygotowywania i podawania posiłków dla min. 100 uczniów placówki oświatowej jednorazowo 

w ramach jednej umowy wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

usługi były wykonywane 
 oraz wykaże podstawę do dysponowania tymi zasobami. 

2. Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie kuchnią produkującą posiłki od surowca 

do gotowej potrawy posiadającą decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na produkcję, wytwarzanie 

i wywóz posiłków znajdującą się na terenie miasta Wrocławia 
oraz wykaże podstawę do dysponowania tymi zasobami. 

 
IV. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł 
w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 PZP. 
 
VI. KRYTERIA OCENY OFERT.  
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

mailto:sekretariat.zsp09@wroclawskaedukacja.pl


CENA OFERTOWA – 50% 
JAKOŚĆ – UROZMAICENIE JADŁOSPISÓW – 30% 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE  - 20% 
 
VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT. 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, 

przy ul. Solskiego 13, sekretariat, nie później niż dnia 15.07.2020r. do godz.12:00. 
 
VIII. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.07.2020r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego. 
 
UWAGA: 
WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z ZAPISAMI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ 
ZAŁĄCZNIKÓW, GDZIE SZCZEGÓŁOWO OPISANO WARUNKI UDZIAŁU, DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
ORAZ ZAWARTO WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW. 
 
Wszystkie materiały niezbędne do złożenia oferty zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 
https://sp15.wroclaw.pl/.  

https://sp15.wroclaw.pl/

