
Ogłoszenie o konkursie

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego: Konkurs prowadzony samodzielnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: SM spółka z o.o.

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320234428

1.5) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 5

1.5.2.) Miejscowość: Borne Sulinowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-449

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 94 37 33805

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: borne@centrumsm.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://centrumsm.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa konkursu:
Przygotowywanie i dostawa posiłków do SM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Bornem Sulinowie - Centrum Rehabilitacji SM w Bornem Sulinowie

2.2.) Identyfikator konkursu: ocds-148610-e570faf6-8b6f-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.6.) Konkurs zastrzeżony:
Nie

2.7.) Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PROCEDURA I RODZAJ KONKURSU

3.1.) Procedura konkursu:
Konkurs - nieograniczony

3.2.) Rodzaj konkursu:
Konkurs jednoetapowy

3.3.) Termin składania prac konkursowych: 2022-02-21 12:00

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o konkursie - -



3.3.) Termin składania prac konkursowych: 2022-02-21 12:00

SEKCJA IV – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW KONKURSU I KOMUNIKACJA

4.1.) Adres strony internetowej prowadzonego konkursu:
centrumsm.pl

4.3.) Komunikacja w konkursie wyłącznie elektroniczna: Tak

4.4.) Adres WWW środka służącego do komunikacji w konkursie:
www.centrumsm.eu

4.5.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
zaszyfrowane

4.7.) Narzędzia elektronicznego modelowania danych budowlanych: Nie

4.11.) Język prac konkursowych i wniosków:

polski

SEKCJA V – PRZEDMIOT KONKURSU

5.1.) Numer referencyjny konkursu: ZP-1/2022

5.2.) Czy konkurs poprzedza udzielenie zamówienia na usługi projektowania architektonicznego
lub projektowania architektoniczno - budowlanego: Nie

5.3.) Krótki opis przedmiotu konkursu
Przygotowywanie i dostawa posiłków do Centrum Rehabilitacji SM w Bornem Sulinowie
prowadzonego przez „SM” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Bornem Sulinowie.
Posiłki powinny zostać przygotowane i dostarczone w gotowej postaci zgodnie z zasadami
prawidłowego żywienia oraz zasadami systemu HACCP, w określonej jednostce chorobowej –
Stwardnienie Rozsiane, z możliwością stosowania diet indywidualnych

5.4.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

5.5.) Dodatkowy kod CPV:

55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

5.6.) Aspekty społeczne i środowiskowe w opisie przedmiotu konkursu:

Zamawiający w opisie przedmiotu konkursu uwzględnił aspekty społeczne, w szczególności
wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z
przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników

SEKCJA VI – NAGRODY

6.1.) Rodzaj nagrody:
Nagroda pieniężna

6.2.) Liczba nagród dla autora wybranej pracy konkursowej lub autorów wybranych prac
konkursowych: 0

6.3.) Liczba prac konkursowych, które zostaną nagrodzone: 0

SEKCJA VII – KWALIFIKACJA PODMIOTOWA UCZESTNIKÓW KONKURSU

Ogłoszenie nr z dnia
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7.1.) Wymagania, jakie muszą spełnić uczestnicy konkursu:
składanie ofert

7.2.) Czy ustanowiono wymagania środowiskowe lub społeczne: Nie

7.3.) Czy przepisy szczególne wymagają posiadania uprawnień do opracowania pracy
konkursowej lub opracowania studialnego: Nie

SEKCJA VIII – KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH/OPRACOWAŃ
STUDIALNYCH

8.1.) Rodzaj i nazwa kryteriów oceny prac konkursowych/opracowań studialnych:
oferta

8.2.) Znaczenie kryteriów oceny prac konkursowych/opracowań studialnych:
waga

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o konkursie - -
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