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WSZYSCY WYKONAWCY

dot. postgpowania przetargowego

Uslugi restauracyjne na rzecz uczni6w uczqszczaj4cych
do Szkoly Podstawowej nr 118 we Wroclawiu.
Zgodnie z art.38Pzp, w rwi4zku z wplynigciem w
Zamawiaj4cy udziela odpowiedzi i wyja6nieri:

dniu

05.04.2016r. i06.04.2016, zapytah,

Odpowiedzi na pytania z dnia 22,05.2018
Pytanie 1:
Obecna cena l4czna posilku?

Odpowiedf:
Aktualna stawka iywieniowa dlu ucznifw szkoly brutto - "wsad do kotla,t - 5.50 zl,/szt. , usluga
cateringowa 1.33 zt./ szt. razem 6,83 al. /szt.
Pytanie 2:
Kto jest wykonawc4 uslug?
Odpowiedi:
Firma TIM Tomusz Tabaka s siedzibg we Wroclawiu
Pytanie 3:
Czy zamawiajqcy, bior4c pod uwagg wysokie wymagania stawiane posilkom tj.: duLar6znorodnoSd
i bardzo wysoka jako56 (szczeg6lowo opisane w zaN4cznikach do SIWZ) orazmajqc na uwadze
podwyZkg cen na produkty spoirywcze wzglgdem roku szkoln ego 2017 1201 8, dopuszc za moaliwoll
zrvigkszenia stawki Zywieniowej "wsadu do kotla" z obecnej 5,50 (obowi1zujqcej od roku szkolnego
201712018) na 6,00 zl.bruttol dziecko na etapie podpisania umowy zwybranym Wykonawc4?
Odpowiedi:
Nie dopuszczu
Pytanie 4
Jaka jest ostateczna kwota stawki rywieniowej ustalonej na w roku szkolnym 201712018? Z uwagi na
fakt, i2 obecny operator lvygral przetargkwot4 827 454,50 brutto przy Srednio 600 uczniach oraz l8I
dniach Zywienia w SP 118 (dane zTerminarzu oplat zairryienie w roku szkolnym 2017l20lS) i
stawce brutto 6,83 zl. za posilek (informacja przekazanaprzezZamawiaj4cego w dniu 13.05.2018)
proszg o podanie metodologii wyliczenia kwoty 827 454,50 zN.lub korektg danych przedstawionych
na wstgpie.
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OdpowiedZ:
Ostateczna stawka hywieniowa w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 6,83 zt. brutto
Sposfb wyliczenia kwoty 827 454,50 zl. :
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strona internetowa

- pismo http://spl18.pl

2. tablica ogloszeri w siedzibie
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