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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. 

Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5689100, faks 022 8645952 , 

strona internetowa www.opsbielany.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi gastronomiczne polegające na 

przygotowywaniu i wydawaniu gorących posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Bielany m. st. Warszawy w lokalu Wykonawcy wydawanych na podstawie kart obiadowych o stałej 

wartości - zamówienie uzupełniające w roku 2013.

11.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

11.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi gastronomiczne polegające 

na przygotowywaniu i wydawaniu gorących posiłków w ilości 12 000 dla klientów Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w lokalu Wykonawcy wydawanych na podstawie kart 

obiadowych o stałej wartości - zamówienie uzupełniające w roku 2013.

11.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.30.00.00-3.

11.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  

Prawo zamówień publicznych.

http://www.opsbielany.waw.pl


2. Uzasadnienie wyboru trybu

Podpisana z Wykonawcą wyłonionym w trybie art. 39 ustawy Pzp umowa nr 7/2013 z dnia 

02.01.2013 r. w zakresie usługi polegającej na przygotowaniu i wydawaniu gorących posiłków w 

lokalu Wykonawcy dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 

obejmuje okres od 02.01.2013 r. do 31.12.2013 r. W ramach umowy zaplanowano 70 550 obiadów, 

przewidziano również, co wynika z zapisów SIWZ, możliwość udzielania zamówień uzupełniających. 

Do końca września 2013 r. zrealizowano 61 262 obiady. Średnio w miesiącu z obiadów w Barze 

Marymont korzystają 253 osoby. Zamawiający przewiduje, iż w listopadzie 2013r. nastąpi 

wyczerpanie środków finansowych umowy. W celu zapewnienia posiłków dla klientów do końca 2013 

r. szacuje się potrzebę zakupu dodatkowych 12 000 obiadów. W  związku z powyższym zasadnym 

jest wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Bar Marymont s.c., Marymoncka 49, 01-802 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
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