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oGŁoszENIE o ZAMoWIENIU - dostavuy

Zamieszeanie ogłoszenia : obowiązkowe
ocŁoszENIEDoWCZY: Zamówienia publicznego

SEKCJA I I ZAMAWIAIACY
r.1) NAZWA r ADRES
Nazwa: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe
Adres pocztowy: ul. Radomska 7
Miejscowość:Gózd
Kod pocztowy: 26 - 634 Gózd
Województwo: mazowieckie
Tel.:
48 320 23 57

Faks:

483202357

Adres strony internetowej zamawiającego : www.bip'gozd.pl

I.2) RoDzAJ zAMAWlAJĄcEGo : Administracja samoządowa

SEKCIA II I PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
u.1) ooKREśLENIE PRzEDMIoTu ZAMoWIENIA
n.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mięsa i

:

stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Goździe i Zespole Szkoł w Kuczkach Kolonii
il.r.z; Rodzaj zamówienia: dostawy

wędlin dla potrzeb

II.1.3) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
l.Przedmiot zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa i wędlin dla potrzeb stołówki
szkolnej przy Zespole Szkół w Goździe i Zespole Szkół w Kuczkach Kolonii .
Dostawy wędlin i mięsa odbywać się będą po uprzednim zamówieniu przez Zamawiającego.

SzczegółowY opis pr,zedmiotu zamówienia stanowi załacznik nr 1 do SIWZ.

Miejsca dostaw
1.

Stołówka szkolna przy Zespole Szkół w Goździe
ul. Starowiejska 130o 26 -634 Gózd

szkolna przy Zespole Szkół w Kuczkach Kolonii
Kuczki Kolonia 75,26 -634 Gózd

2. Stołówka

Wańośćzamówięnia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art.l l ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych .
II.1.4) Cry przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających : nie
II.1.5) WSPÓLNY sŁoWNIK ZAMoWIEŃ (cPV) : l5l l0000-2, l5l3l l30-5
II.t.6) Czy dopuszcza się złożenieoferĘ częściowej : nie
II.1.7) Cry dopuszcza slę złożenieoferĘ wariantowej : nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMOWTENIA LUB TERMIN WYKONANTA2)
data zakończenia: 30.06.2013 r.

SEKCIA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
nr.1) wADruM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesiónia wadium'

rrr.2) aLrczKt
Cry przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III'4) INFoRMAC'A o ośWIADczENIAcH LuB DoKuMENTACH' JAKIE MAJĄ DosTARczYć
WYKoNAWCY W CELU PoTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKoW UDzIAŁu W
PoSTĘPoWANIU oRAz NIEPoDLEGANIA WYKLuczENIu NA PoDSTAWIE ART. 24 usT. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w aft. 22 ust. 1 ustawy, opróe' oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust. 1
ustawy' należy przedłoŻy ćz

.

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

. aktualny odpis z właściwegorejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Ęestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeft, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art' 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

.

wykonawca powołująry się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji częścizamówienia, przedkłada także
dokumenĘ doĘczące tego podmiotu w zakresie Wymaganym dla wykonawcy, określonym
w pkt. IIL4.2.

III.4.3) DokumenĘ podmiotów zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza tefiorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kaju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:

.

nie otwafto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

pzed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwegoorganu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania

a|bo zamieszkania osoby, której dokumenĘ dotyczą w zakresie określonym w art''24 ust.1 pkt' 4

-

ustawy _ wystawione nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeń - albo
oświadczenie złoŻone przed notariuszem/ właściwymorganem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jezeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się

B

takiego zaświadczenia.

ffi.s) INFoRMAC'A o DoKuMENTACH PoTWIERDZAJACYCH, żr oreRownNE DoSTAWY'

USŁUGI LU B RoBoTY BuDoWLAN E oDPoWIADAlĄ oKREsLoNYM WYMAGANIoM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboĘ budowIane odpowiadają

określonymiwymaganiom należy przedłożyć:nie

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenĘ niewymienione W pkt III.4) albo w pkt III.5)
1'Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji

wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - takŻe pełnomocnictwo
określającezakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy.

2'oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ).

III.7) Czy ogranicza się możliwośćubiegania się o zamówienie-publiczne Ęlko dla
wykonawców, u których ponad 50 o/o pracowników stanowią osoby niepełnosprawne : nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
rv.1) TRYB UDZTELENTA ZAMOWIENIA
ry.1.1) Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofeń: Najniższa cena
Iv.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna : nie
rv.3) ZMTANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treścioferĘ,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy :
1. lstotne postanowienia umowy określone zostały w załączonym Wzorze umowy (zał' nr 6 do SIWZ)

2' Zamawiający zastrzega sobie możliwośózmniejszenia lub zwiększenia planowanej ilościartykułów

'

wymienionych w formularzu ofeńowym do umowy.

W dostawach realizowanych w terminach pózniejszych Zamawiający przewiduje mozliwość zmiany
treściumowy zgodnie z arl' 144 ustawy p'z.p. W zakresie zmiany cen. JeŻeli w trakcie realizacji
niniejszej umowy nastąi wzrost podatku VAT , cen towarow na rynku Wykonawca moŻe ubiegać się
o podwyŻszenie cen
4. W przypadku zmiany cen rynkowych
a) ceny produktów , Wykonawca razw kwartale może przeliczyćwg wskaŹnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych , ogłoszonego przezPrezesa GUS publikowanego w Monitorze Polskim
5. Ządanie podwyŻszenia cen, musizostaĆ przedstawione Zamawiającemu w formie wniosku wraz
3.

.

:

.

z dokumentami potwierdzającymiwzrost cen '
6.Gdy z przedstawionych dokumentów' o których mowa W powyzszym:
a) nie wynika koniecznośćpodwyższenia cen towarów, lub
b) gdy podwyższenie tych cen wiąże się z winąWykonawcy, lub
c ) gdy Zamawiąący na podstawie przeprowadzonego rozpoznania rynku towarÓw - nie stwierdzi
wzrostu cen wniosku Wykonawcy nie uwzględnia się.
'
7. W przypadku podwyzszenia cen towarów , Zamawiający sporządza aneks do umowy, w ktÓrym określi
ceny po zastosowaniu podwyzki oraz dzień wejścia w życie ustaleń aneksu'

IV.4) rN FORMACIE ADMINISTRACYJN E
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia : www.bip.gozd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Ekonomiczno Administraryjny Szkół w Goździe ul. Radomska 7, 26

-

634 Gozd pok. 102

Iv.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenle do udziału w postępowaniu lub ofeŃ :
Datar 26.09 .2012 r. godzina: 11:00
Miejsce: Zespół Ekonomiczno Administraryjny Szkoł w Goździe ul. Radomska 7 , 26 - 634 Gozd pok' 102
IV.4.5) Termin związania ofeftą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofe*)
Iv.4.16) Informacje dodatkowe, w tym doĘczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej : nie
Iv.4.17) Cry przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamóWienia'
w prrypadku nieprryznania śródków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)' które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całościlub częścizamówienia : nie

Gózd' dnia 17.09.20t2 r.

.AL..P.3.2R9,42..,
Tablica ogłoszeń
Zamawiającego dnia

