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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Ślaska Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Pl. Grunwaldzki 8-10

Miejscowość:  Katowice Kod pocztowy:  40-950 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 322090863

Osoba do kontaktów:  Piotr Osysek

E-mail:  slaska@ohp.pl Faks:  +48 322581931

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.slaska.ohp.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Wyżywienie uczestników projektu "Pomysł na siebie"

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług wyżywienia uczestników projektu „Pomysł na siebie”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z
podziałem na 2 części.
3.2. Podział na części:
Część 1. Świadczenie usług wyżywienia uczestników projektu na terenie miasta Rybnik ,
Część 2. Świadczenie usług wyżywienia uczestników projektu na terenie miasta Bielsko-Biała
Miejsce realizacji usługi
Część 1. Świadczenie usług wyżywienia uczestników projektu na terenie miasta Rybnik (20 uczestników),
Stołówka w promieniu do 1 km od placówki terenowej Zamawiającego Rybnik ul. Klasztorna 14,
lub miejsce odbywania się zajęć wskazane przez Koordynatora Lokalnego.
Stołówka powinna być wpisana do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej
Inspekcji Sanitarnej. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem możliwości korzystania ze stołówki ponosi
Wykonawca.
Część 2. Świadczenie usług wyżywienia uczestników projektu na terenie miasta Bielsko Biała (10 uczestników),
Stołówka w promieniu do 1 km od placówki terenowej Zamawiającego ul. Kosynierów 20 w Bielsku-Białej,
lub miejsce odbywania się zajęć wskazane przez Koordynatora Lokalnego.
Stołówka powinna być wpisana do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej
Inspekcji Sanitarnej. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem możliwości korzystania ze stołówki ponosi
Wykonawca.
Planowana liczba dni w których Wykonawca zapewnia wyżywienie – 65 dni dla każdej z części.
Wyżywieniem objętych zostanie max 30 osób tym w Rybniku (20 osób), Bielsku - Białej (10 osób),
3.6. Wyżywienie winno obejmować jeden posiłek składający się z „drugiego” dania tj: z posiłków mięsnych np:
• rolada wołowa 180g, kluski śląskie 300g, zestaw surówek 200g, napój 250 ml;
• schab nadziewany pieczarkami i zapieczony serem 200g, ziemniaki 250g, zestaw surówek 200g, sok
pomarańczowy 250ml;
• udko z kurczaka 250g, ziemniaki 250g, zestaw surówek 200g, sok lub napój 250 ml;
• filet z kurczaka 180g, ziemniaki 250g, zestaw surówek 200g, napój 250 ml;
posiłków rybnych: np.
• filet z ryby morskiej 180g, ziemniaki 250 g, zestaw surówek 200g, napój 250 ml.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 55320000  
Dodatkowe przedmioty 55321000  
 55322000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
3/GM/PSA/ŚWK/WYŻ/2014

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_SlaskaOHP
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-130253   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 193-341240  z dnia:  08/10/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
03/10/2014  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3)

Zamiast:

O udzielenie niniejszego Zamówienia
mogą ubiegać
się Wykonawcy, którzy w okresie
ostatnich trzech lat
przed dniem składania ofert o
udzielenie zamówienia,
a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy
– w tym okresie, zrealizowali co
najmniej 2 usługi
odpowiadające wartością
przedmiotowi zamówienia
i polegające na świadczeniu usług
żywieniowych dla
grup zorganizowanych poza siedzibą
Wykonawcy.
Wykonanie usług powinno być
potwierdzone
dokumentami stwierdzającymi, że
zostały wykonane
należycie. Minimalna wartość każdej
z usług

Powinno być:

O udzielenie niniejszego Zamówienia
mogą ubiegać
się Wykonawcy, którzy w okresie
ostatnich trzech lat
przed dniem składania ofert o
udzielenie zamówienia,
a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy
– w tym okresie, zrealizowali co
najmniej 2 usługi
odpowiadające wartością
przedmiotowi zamówienia
i polegające na świadczeniu usług
żywieniowych dla
grup zorganizowanych.
Wykonanie usług powinno być
potwierdzone
dokumentami stwierdzającymi, że
zostały wykonane
należycie. Minimalna wartość każdej
z usług
zrealizowanej w ramach jednej
umowy, która zostanie
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zrealizowanej w ramach jednej
umowy, która zostanie
uznana przez Zamawiającego jako
odpowiadająca
wartością przedmiotowi zamówienia
wynosi:
Część 1. Świadczenie usług
wyżywienia uczestników
projektu na terenie miasta Rybnik,
- 9000 zł brutto
Część 2. Świadczenie usług
wyżywienia uczestników
projektu na terenie miasta Bielsko -
Biała,
- 4000 zł brutto

uznana przez Zamawiającego jako
odpowiadająca
wartością przedmiotowi zamówienia
wynosi:
Część 1. Świadczenie usług
wyżywienia uczestników
projektu na terenie miasta Rybnik,
- 9000 zł brutto
Część 2. Świadczenie usług
wyżywienia uczestników
projektu na terenie miasta Bielsko -
Biała,
- 4000 zł brutto

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)

Zamiast:
21/10/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
23/10/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)

Zamiast:
21/10/2014   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
23/10/2014   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/10/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-136406
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