Poznań, dnia 10.08.2016r.
Szkoła Podstawowa nr 38
ul. R. Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Odpowiedzi na zapytania skierowane do Zamawiającego.
Dotyczy postępowania prowadzonego na usługę społeczną w trybie art. 138g ust. 1 w
zw. z art. 138o ust. 2 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity z 2015r. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zmianami) pn. „ Najem pomieszczeń i
wyposażenia oraz prowadzenie stołówki szkolnej (świadczenie usług cateringowych w zakresie
przygotowywania, dostawy i wydawania gotowych posiłków dla dzieci uczęszczających do szkoły) w Szkole
Podstawowej nr 38 w Poznaniu w okresie 01.09.2016r. do 30.06.2017r.”

Zapytania Wykonawcy:
Pytanie Nr 1
Czy miejsce do wydawania posiłków ma odbiór Państwowej Inspekcji Sanitarnej ?
Odpowiedź:
Tak. W roku szkolnym 2015/16 firma prowadząca catering posiadała zgodę Państwowej Inspekcji
Sanitarnej .
Pytanie Nr 2
W jaki sposób do tej pory praktykowano opłaty za posiłki?.
Odpowiedź:
Zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniu Wykonawca samodzielnie pobiera opłaty od każdego
z Rodziców wydając poświadczenie .
Pytanie Nr 3
Jaki jest średni miesięczny koszt mediów?
Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w ogłoszeniu wykonawca ponosi miesięczny koszt wynajmu stołówki
ryczałtem. Wykonawca

jest zobowiązany ponosić koszty

związane

z najmem

pomieszczeń zgodnie z zawartą odrębnie umową dzierżawy. Koszt dzierżawy nie
przekroczy kwoty 600 złotych brutto.
Pytanie Nr 4
Czy naczynia do zup i kubeczki do napojów mogą być plastikowe wielokrotnego użytku z atestem
do żywności?
Odpowiedź:
Nie dopuszcza się takiego rozwiązania, z wyjątkiem sytuacji wydania obiadu na wynos.
Pytanie Nr 5
Proszę o podanie aktualnego stanu wyposażenia stołówki?
Odpowiedź:
Wykonawca zgodnie z zapisami ogłoszenia wyposaża stołówkę w wymaganą zastawę,
urządzenia niezbędne do prawidłowej realizacji usługi. Stołówka jest wyposażona w stoliki i
krzesła dla dzieci.
Pytanie Nr 6
Proszę o podanie obowiązujących cen za posiłki?
Odpowiedź:
W roku szkolnym 2015/2016 cena obiadu wynosiła 8,50 zł, śniadanie 3,50 zł.
Pytanie Nr 7
Proszę o informację czy w formularzu oferty dla każdego z poniższych abonamentów
a) Abonament miesięczny obejmujący drugie danie
b) Abonament miesięczny obejmujący zupę plus drugie danie
c) Abonament miesięczny obejmujący zupę
d) Cena jednostkowa – zupa
e) Cena jednostkowa – drugie danie
f)

Cena napoju / herbaty

g) Cena śniadania
należy powielić poniższe z formularza ofertowego
Cena netto:……………………. ................................................................................... zł.
VAT:………………………….. ...................................................................................... zł.
Cena brutto: ……………. ............................................................................................ zł
Słownie:

.......................................................................................................... zł.

Odpowiedź:
Tak należy powielić tę część formularza tyle razy ile potrzeba.

Pytanie Nr 8
Jak wyglądają przykładowe zestawy śniadaniowe , czy pod hasłem cena śniadania jest tylko
kanapka i napój/herbata czy owoc i płatki lub jogurt?
Odpowiedź:
Zestaw śniadaniowy obejmuje kanapkę i napój .

Pytanie Nr 9
Czy na zdjęciach muszą być zestawy obiadowe z proponowanego jadłospisu czy mogą być z
asortymentu firmy?
Odpowiedź:
Przedstawione portfolio musi umożliwić ocenę oferty Wykonawcy zgodnie z wymogami zawartymi
w ogłoszeniu, zostały one szczegółowo opisane w treści informacji dla Wykonawców.
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