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PROGRAM OPERACYJNY
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2014 – 2020

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

OPIS OPERACJI I W PODPROGRAMIE 2014 PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC
ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - obejmujący cele i wyniki realizacji projektu oraz
podkreślający wsparcie finansowe ze strony Unii (art. 19 ust. 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 223/2014)

I. NAZWA PROJEKTU
Projekt „Realizacja przez Agencję Rynku Rolnego Operacji I - zakup żywności
w procedurze zamówień publicznych – Podprogram 2014” w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

II. CELE PROJEKTU
Cel główny projektu:
„Dostarczenie

artykułów

spożywczych

do

magazynów

organizacji

partnerskich

regionalnych (OPR) przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargu.”
Cele szczegółowe:
1. Przygotowanie

i

przeprowadzenie

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji
partnerskich regionalnych (OPR) wskazanych przez organizacje partnerskie
o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO);
2. Kontrola

dostaw

i

jakości

artykułów

spożywczych

realizowanych

przez

wykonawców;
3. Rozliczenie umów z wykonawcami i realizacja płatności dla wykonawców za
dostarczone artykuły spożywcze.

III. OPIS PROJEKTU
Projekt realizowany przez ARR w ramach Operacji I – „Zakup żywności” polega na
realizacji działań przyczyniających się do osiągnięcia ww. celów szczegółowych, a co za
tym idzie do osiągnięcia celu głównego projektu, tj. dostarczenia artykułów spożywczych
do magazynów OPR przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargu, celem
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dystrybucji wśród osób najbardziej potrzebujących w ramach Operacji II „Dystrybucja
żywności wraz ze środkami towarzyszącymi” PO PŻ, realizowanej przez 4 organizacje:
•

Caritas Polska,

•

Federację Polskich Banków Żywności,

•

Polski Czerwony Krzyż,

•

Polski Komitet Pomocy Społecznej,

które uczestniczą w PO PŻ w charakterze OPO.

Działania w ramach celu szczegółowego nr 1
Agencja Rynku Rolnego ogłosiła przetarg nieograniczony na dostawy artykułów
spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2014. Postępowanie prowadzone było na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
Przedmiotem zamówienia była dostawa do organizacji partnerskich
spożywczych

wskazanych

w

Wytycznych

Instytucji

Zarządzającej

artykułów
Programem

Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (MPiPS): mielonki wieprzowej, makaronu
świderki, cukru białego, mleka UHT, oleju rzepakowego, w terminie od dnia 1.12.2014 r. do
dnia 20.12.2014 r.
ARR zawarła następujące umowy z wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu nr PN38/2014 o udzielenie zamówienia na dostawę artykułów spożywczych do wskazanych
przez OPO magazynów OPR:
•

umowa z „SOKOŁÓW” S.A. na dostawę 1 600 t mielonki wieprzowej;

•

umowa z PPHU „ROLPOT” Spółka Jawna Królewski i Panek na dostawę 3 000 t
makaronu świderki;

•

umowa z DM „TRANSARR” Sp. z o. o. na dostawę 4 000 t cukru białego;

•

umowa ze Spółdzielnią Mleczarską „MLEKPOL” na dostawę 4 000 tys. l mleka UHT;

•

umowa z TDM „ARRTRANS” S.A. na dostawę 2 000 tys. l oleju rzepakowego.

Działania w ramach celu szczegółowego nr 2
W celu sprawdzenia czy dostarczane artykuły spożywcze spełniają wymagania określone
w dokumentacji przetargowej (SIWZ) oraz umowach z wykonawcami, przez cały okres
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realizacji dostaw Agencja Rynku Rolnego przeprowadzała kontrole dostaw i jakości
artykułów spożywczych w magazynach OPR. Ogółem w okresie od 1 do 20-go grudnia
2014 r. przeprowadzono 52 kontrole.
Działania w ramach celu szczegółowego nr 3
Zgodnie z zawartymi umowami

(na podstawie harmonogramów dostaw ustalonych

pomiędzy OPO i wykonawcą) wykonawcy w terminie od 1-go do 20-go grudnia 2014 r.
dostarczyli do magazynów OPR wskazanych przez: Caritas Polska, Federację Polskich
Banków Żywności, Polski Czerwony Krzyż oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej
następujące artykuły spożywcze: mielonkę wieprzową, makaron świderki, cukier biały,
mleko UHT, olej rzepakowy.
Łącznie w ramach Podprogramu 2014 w okresie od 1 grudnia 2014 r. do 20 grudnia
2014 r. do magazynów OPR wykonawcy dostarczyli 14 600 ton w/w artykułów
spożywczych za kwotę brutto 37 034 628,00 PLN.
Na podstawie przekazanych przez wykonawców wniosków o częściowe/całkowite
rozliczenie umowy oraz dokumentów potwierdzających zrealizowane dostawy, ARR
dokona

rozliczenia

umów

i

zrealizuje

płatności

za

dostawy.

Płatności

będą

sfinansowane w:
− 85%

ze

środków

UE

(Europejskiego

Funduszu

Pomocy

Najbardziej

Potrzebującym),
− 15% z budżetu krajowego.

IV. WYNIKI PROJEKTU
W terminie od 1.12.2014 r. do 20.12.2014 r. dostarczono następujące artykuły spożywcze:
mielonkę wieprzową, makaron świderki, cukier biały, mleko UHT, olej rzepakowy.
Dostawy zostały zrealizowane do magazynów OPR przez:
− PPHU „ROLPOT” Spółka Jawna Królewski i Panek;
− DM „TRANSARR” Sp. z o. o.;
− Spółdzielnię Mleczarską „MLEKPOL”;
− „SOKOŁÓW” S.A.;
− TDM „ARRTRANS” S.A.
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Do magazynów OPR wskazanych przez Caritas Polska dostarczono:
− 546,720 t mielonki wieprzowej,
− 1 025,100 t makaronu świderki,
− 1 366,800 t cukru białego,
− 1 366,800 tys. l mleka UHT,
− 683,400 tys. l oleju rzepakowego.
Do magazynów OPR wskazanych przez Federację Polskich Banków Żywności
dostarczono:
− 706,080 t mielonki wieprzowej,
− 1 323,900 t makaronu świderki,
− 1 765,200 t cukru białego,
− 1 765,200 tys. l mleka UHT,
− 882,600 tys. l oleju rzepakowego.
Do magazynów OPR wskazanych przez Polski Czerwony Krzyż Żywności dostarczono:
− 64,160 t mielonki wieprzowej,
− 120,300 t makaronu świderki,
− 160,400 t cukru białego,
− 160,400 tys. l mleka UHT,
− 80,200 tys. l oleju rzepakowego.
Do magazynów OPR wskazanych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej dostarczono:
− 283,040 t mielonki wieprzowej,
− 530,700 t makaronu świderki,
− 707,600 t cukru białego,
− 707,600 tys. l mleka UHT,
− 353,800 tys. l oleju rzepakowego.
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