
Ogłoszenie nr 510184206-N-2019 z dnia 03-09-2019 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie: Świadczenie usług wyżywienia na terenie miasta
Krynica-Zdrój lub jego okolic

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 585002-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35108157000000, ul. ul. Mogilska  109, 31-571  Kraków, woj.
małopolskie, państwo Polska, tel. 012 6154860, 6154862, e-mail zzp@malopolska.policja.gov.pl, faks 012 6154887; 6154219. 
Adres strony internetowej (url): http://malopolska.policja.gov.pl/ 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Świadczenie usług wyżywienia na terenie miasta Krynica-Zdrój lub jego okolic

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP.115.2019

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wyżywienia dla maksymalnie 70 osób w dniach od 3 września do 5 września 2019 r. W
powyższym okresie Wykonawca zobligowany jest zabezpieczyć dla potrzeb Zamawiającego pełne wyżywienie tj. śniadanie, obiad i kolację dla
określonej powyżej liczby funkcjonariuszy. 2. Przygotowanie i wydawanie posiłków odbywać się będzie na podstawie bieżących ustaleń
(zleceń) zgłaszanych telefonicznie przez przedstawiciela Policji. Zamawiający nie wymaga obsługi kelnerskiej. 3. Obiekt, w którym będą
świadczone powyższe usługi musi być zlokalizowany w odległości nie większej niż max. do 1000m od miejsca zakwaterowania, tj. Leśnego
Zakładu Doświadczalnego znajdującego się przy ul. Ludowej 10, 33-380 Krynica-Zdrój. 4. Do weryfikacji odległości posłuży aplikacja „Mapy
Google” dostępna pod adresem https://maps.google.pl/ W zakładce „Trasa piesza” należy wskazać: • punkt początkowy – adres obiektu, w
którym świadczone będą usługi wyżywienia, • punkt docelowy – obiekt zakwaterowania wskazany w ust. 3. Zamawiający nie dopuszcza
ręcznego ustawiania punktów łączących wskazany przez Wykonawcę obiekt i adres podany przez Zamawiającego. Pod uwagę brana będzie
najkrótsza trasa wskazana przez stronę. 5. Zamawiający informuje, że liczba żywionych osób może nie być stała przez cały okres świadczenia
usługi. Zamawiający zastrzega sobie zmniejszenie liczby osób, które będą żywione. Zamawiający pokryje koszty związane z wyżywieniem wg
liczby wykorzystanych posiłków. Zamawiający poinformuje wykonawcę o liczbie, które będą podlegały żywieniu najpóźniej dzień przez
rozpoczęciem świadczenia usługi. 6. Wykonawca będzie gotowy do świadczenia usługi najpóźniej do dnia 2 września 2019 r. 7. Zamawiający,
przed rozstrzygnięciem postępowania, przewiduje możliwość wizytacji obiektu, zaoferowanego przez Wykonawcę, celem sprawdzenia
zgodności zaoferowanych standardów z wymogami Ogłoszenia o zamówieniu. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości
świadczonych usług na każdym etapie wykonywania umowy. Kontrolę będzie również przeprowadzał Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA
na obszarze województwa małopolskiego, ul. Galla 25, 30-053 Kraków. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do
Ogłoszenia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 55100000-1

Dodatkowe kody CPV: 55300000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie
III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 stanowiącego, iż „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu”. Do postępowania nie złożono żadnych ofert.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 



 
Drukuj


