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Mikołów, 13.01.2014
Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie, wydawanie i dowóz ciepłych posiłków dla uczestników
Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie oraz przygotowanie cateringu i zapewnienie sali
konferencyjnej z nagłośnieniem na potrzeby realizacji projektu „SZANSA-Punkt Konsultacyjny oraz
wsparcie w Centrum Integracji społecznej w Mikołowie”.
W związku z zapytaniem Wykonawcy, zgodnie z artykułem Art. 38. 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z
2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz.
769) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, oraz udostępnia na stronie
internetowej Zamawiającego:
w związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem, mam zapytanie dotyczące II i III części.
Czy w II części chodzi o catering dostarczany we wskazane przez Państwa miejsce , czy też trzeba posiadać
własną salę gdzie goście będą obsługiwani?
Czy w III części należy zapewnić własną obsługę techniczną i nagłośnienie na sali w Centrum Edukacji
Przyrodniczej (czy zapewnienie samej sali leży po Państwa stronie czy po stronie wykonawcy)?
Na stronie internetowej pojawiła się zmiana do SIWZ pkt 4. Ale z treści poprawionego punktu nie wynika
żadna zmiana. Proszę o wyjaśnienie jaka treść uległa poprawce.
1.Czy w II części chodzi o catering dostarczany we wskazane przez Państwa miejsce , czy też trzeba posiadać
własną salę gdzie goście będą obsługiwani?
Ad 1.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sali umożliwiającej spożycie gorącego posiłku przez
uczestników projektu w miejscu do którego uczestnicy będą mogli dojść pieszo w ciągu 15 minut z siedziby
Zamawiającego. (Mikołów, ul. Kolejowa 2)
2. Czy w III części należy zapewnić własną obsługę techniczną i nagłośnienie na sali w Centrum Edukacji
Przyrodniczej (czy zapewnienie samej sali leży po Państwa stronie czy po stronie wykonawcy)?
Ad 2.
Zamawiający przewiduje realizację konferencji w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego
Ogrodu Botanicznego w Mikołowie-Mokrem, ul. Sosnowa 5. Zamawiający dysponuje wskazanym obiektem.
3 Na stronie internetowej pojawiła się zmiana do SIWZ pkt 4. Ale z treści poprawionego punktu nie wynika
żadna zmiana. Proszę o wyjaśnienie jaka treść uległa poprawce.
Ad 3.
ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający:
Centrum Integracji Społecznej
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43-190 Mikołów
ul. Kolejowa 2
tel./fax 32 738-11-55
NIP: 6351819326
REGON: 241819495
cismik@tlen.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (j.t.
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
3. Przedmiot zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia
CPV
55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków
55322000-3 - Usługi gotowania posiłków
55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków
Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie, wydawanie i dowóz ciepłych posiłków dla uczestników
Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie oraz przygotowanie cateringu i zapewnienie sali konferencyjnej
z nagłośnieniem na potrzeby realizacji projektu „SZANSA-Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum
Integracji społecznej w Mikołowie”.

W punkcie 4 treść:

4. Oferty częściowe i podwykonawcy:
Nie dopuszcza się częściowego składania ofert.
Dopuszcza się możliwość zatrudnienia podwykonawców.

Zamieniono na :

4. Oferty częściowe i podwykonawcy:
Dopuszcza się częściowe składanie ofert.
Dopuszcza się możliwość zatrudnienia podwykonawców.
Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

