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Katowice, dnia  23.01.2017 r. 

UNIWERSYTET ŚLĄSKI 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice 

tel. (032) 359 19  24,  

fax. (0-32) 359 20 48 

L. dz. DZP.381.055.2016.UGS 

 

Informacja o udzieleniu zamówienia 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia 

poniżej kwoty określonej w przepisie art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych 

(poniżej750 000 euro)  (tekst jednolity: Dz.U.2015 poz.2164 z późn. zm. z późn. zm. – dalej ustawa p.z.p.) pn. 

„Usługa cateringowa.” nr sprawy: DZP.381.55.2016.UGS. 

 

 

1. Niniejsze postępowanie jest finansowane z projektu: „Mój egzamin- moja przyszłość”, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego, na mocy umowy, zawartej 30.06.2016r. pomiędzy Miastem 

Chorzów,  a Uniwersytetem Śląskim  w  Katowicach. 

2. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa w ramach: „Organizacji półkolonii naukowych” dla 

uczniów gimnazjum. Półkolonie realizowane są przez Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe – Wszechnicę 

Śląską Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jako Partnera Miasta Chorzów w realizacji projektu „Mój 

egzamin – moja przyszłość”. 

2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: usługę cateringową (obiad oraz zestaw owoców + słodka 

przekąska) każdego dnia (przez 10 dni roboczych) : 

 przygotowanie i dostarczenie obiadów w dni wskazane przez Zamawiającego do w/w lokalizacji, 

 dostarczenie słodkich przekąsek w dni wskazane przez Zamawiającego do w/w lokalizacji (razem                           

z obiadem), 

 zapewnienie opakowań termicznych oraz sztućców, 

 przygotowanie poczęstunków przy użyciu składników najwyższej jakości. 
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3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2  do Ogłoszenia o zamówieniu. 

4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia zgodnie z nomenklaturą określoną we Wspólnym Słowniku 

Zamówień (CPV):  55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków, CPC: 17 

5. Wymagany termin realizacji zamówienia: zamówienie będzie realizowane w 4 następujących transzach: 

1) 16/01/2017 – 20/01/2017 oraz 23/01/2017 – 27/01/2017 (10 dni roboczych); 

2) wakacje letnie w roku 2017 (lipiec, 10 dni roboczych, dwa tygodnie pod rząd); 

3) ferie zimowe w roku 2018 (styczeń lub luty, 10 dni roboczych, dwa tygodnie pod rząd); 

4) wakacje letnie w roku 2018 (lipiec, 10 dni roboczych, dwa tygodnie pod rząd). 

6. Miejsce realizacji zamówienia: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,                  

ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice. 

7. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zostały określone we wzorze umowy 

stanowiącym -  załącznik nr  3 do ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

Zamawiający informuje, iż zamówienie zostało udzielone: 

 

w dniu 13.01.2017r., Wykonawcy- Catering Service Czochara-Machnicki Sp. j.  ul. Powstańców 1/1, 41-500 

Chorzów  (za cenę  21.774,00 zł),   

 

 

                                                                                                               Przewodniczący Komisji Przetargowej 

                                                                                                                mgr Kalina Rożek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


