
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

NA ŚWIADCZENIE USŁUG: Sporządzanie i dostarczanie całodobowego 

wyżywienia dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. 

 

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.). 

 

Zamawiający:  

Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Gryfinie przy ul. Parkowej 5  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII 

Wydział Gospodarczy pod numerem  KRS:  0000304531, NIP: 8581797173, Regon: 

320481747, kapitał zakładowy 920.000,00 PLN, reprezentowana przez Grzegorza 

Bogdanowicz –Prezesa Zarządu Spółki (zarząd jednoosobowy). 

 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:  

wykonywanie usług:  

Sporządzanie i dostarczanie całodobowego wyżywienia dla pacjentów 

 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi: Sporządzanie i dostarczanie 

całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z 

o.o., zgodnie  zalecanymi przez Instytut Żywienia i Żywności w Warszawie 

normami oraz na składniki pokarmowe i produkty spożywcze dla pensjonariuszy 

w zakładach służby zdrowia. 

 

Wykonawca będzie: 

przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o 

warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz. 265 z 

późn.zm.), łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, 

sporządzał i wydawał posiłki z zachowaniem wymogów sanitarno-

epidemiologicznych w zakresie personelu i warunków produkcji oraz 

odpowiedzialności za ich przestrzeganie, 



przekazywał zamawiającemu posiłki w uzgodnionym terminie zgodnie z 

wymaganiami jakościowymi i wartościowymi, 

odbierał resztki po posiłkach ( 1 x dziennie) 

 

Planowany okres świadczenia usług: 01.07.2016 r. –30.06.2018 r. 

Planowane miesięczne wielkości zamówień: wyżywienie 117 osób dziennie, w tym: 

-100 Gryfino: ok. 37 osób dziennie – wyżywienie całodniowe 

(śniadanie, obiad, kolacja) bez podwieczorku, 

ajowej 8, 74-100 Gryfino: ok. 32 osób dziennie – wyżywienie całodniowe 

(śniadanie, obiad, kolacja, dodatkowo podwieczorek), 

-101 Nowe Czarnowo –ok. 48 osób dziennie – wyżywienie 

całodniowe (śniadanie, obiad, kolacja, dodatkowo podwieczorek). 

 

 

Więcej informacji można uzyskać w administracji  zamawiającego tj. w budynku przy 

ul. Niepodległości 39 w Gryfinie, I piętro, w godz. 8:00 –15:00 lub telefonicznie pod 

numerem tel. 914162109 wew. 175. 

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Małgorzata Szewczuk. 



Wymagania stawiane wykonawcy: 

Wykonawca jest obowiązany: 

1)posiadać odpowiednie  uprawnienia do podejmowania określonego rodzaju 

czynności, jeśli powszechnie obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień,   

2) posiadać wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny do wykonania  

zamówienia. 

 

Sporządzenie i złożenie oferty: 

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej i złożyć w sekretariacie prezesa Zarządu 

Zamawiającego przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie lub za pośrednictwem poczty e-

mail wysyłając ją na adres sekretariat@szpital-gryfino.pl do dnia 06.06.2016 r. Ofertę 

należy opatrzyć oznaczeniem: „OFERTA NA SPORZĄDZANIE I DOSTARCZANIE 

CAŁODOBOWEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW.”  

W ofercie należy podać cenę netto usługi oraz oddzielnie jej cenę brutto dla każdego 

z posiłków. 

Ponadto należy w ofercie wskazać te dodatkowe elementy zamawianych usług, które 

będą miały wpływ na ich jakość. 

Do oferty należy dołączyć referencje od podmiotów, którym usługa jest świadczona. 

Dodatkowym atutem będą posiadane certyfikaty. 

Oferta otrzymana przez zamawiającego po wyznaczonym terminie nie podlega 

rozpatrzeniu. 

Wprowadzanie zmian do oferty lub wycofanie złożonej oferty jest możliwe przed 

terminem upływu do jej składania. 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie o tym fakcie poinformowany 

do dnia 17.06.2016 r. 

 

Gryfino, dn. 23.05.2016 r. 

Grzegorz Bogdanowicz 

Prezes Zarządu 
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