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- dostawy

OGŁoSZENIE o ZAMÓwrnNIU

Zamieszczanie

o

głoszenia : obowiązkowe

Ocł.oszrxlE DoTYCZY: Zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.l) NAzwA

I

ADRES

Nazwa:zEsPoŁEKoNoMlczNoADM|N|STRAGYJNYszKoŁ
ul. Radomska 7

48 320 Ż3 57

Adres strony internetow ej zanavnającego
:

:

wwrv'bip'eozd'pl

sąinformacje dotyczące
Adres strony internetowej, pod którym dostępne
dynamicznego systemu zakupow : nie dotyczy

I.2) RoDzAJ zAMAwlAJĄcEGo

Ad m

i

n

istracja samorząd owa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
II. l

) oxnnŚlnNlE PRzEDMloru

złttłÓwtpxlł

lI.1.1)NazwanadanazamówieniupYzezzamawiającego:

DoSTAWAPRoDUKToWŻywHoŚclowYcHDLAPoTRZEBsToŁoWKl
KoLoNll'
szKoLNEJ PRzY PsP W GoŻDzlEi PsP W KuczKAcH

1t9

7Łp3altĘt

\runtstt0

tl.l.2) Rodzaj zamówienia

wielkości lub zakresu zamówienia
II.l.3) określenieprzedmiotu oraz

Przedmiotemzamówieniasąsukcesy1ne*do;t"*yp':.d'Ęó:fl

il1:ffi":ffi

TT:i:H:'tff y"

odbywaó się będą po uprzednim
wruńachKolonii . o"n"-;;d"któ* przedmiotu
Podstawowej 'xil;#"'i.'ii'H;"ś*i"p"i'i"*oie3wGożdzieiPublicznejSzkole
zamówienia stanowi załącznik nr
. szc""|ółó*l opis
na
zamówieni
'LptzezZamawiając"go
prr"ioii"a kwotaokreślonej w przepisach wydanych
2 do SIWZ .Wartośó zamowieni u ^"
zamówień publicznych '
podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo
zamówień uzupełniających: nre
ILt.4) Czy przewiduje się udzielenie
tr.

1.$ WsrÓLNY sŁowNIK zAMolvIEŃ

(cPv)

03. t 0.00.00-2

Dodatkowe PrzedmiotY

0' 15'l3'1]l'Ż9-215'50'00'00-3
i!.io.oo.oo -1, 15.ŻL.\0.00_0, t5'33'1 I'7O-9'
15'81'21'00-4
is.sr.ro.oo-0, ts.so.oo.00-6, 15'89'60'00-5'

tl.l.6) Czy dopuszcza się zlożenie oferĘ

ll.lJl)

częściowej; tak

wariantowej
Crydopuszcza się złożenieoferĘ

lt.2) czAs

TRwłxtł złruÓwlENIA

zakończenia,

'

liczba

części:8

nie

LUB TERMlN wYKoNłNlA')

3!.I2'20LI

PRAWI\YM' EKONOMICZI\IYM'
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE
ńŃłNsowYM I TECHNICZNYM
m.1)wADruM
Informacja na temat wadium

"

poczet wykonania zamówienia
Czy przewiduje się udzielenie zaliczekna
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JA51E-'IAJĄ DosTARcZYc
o oŚwlłocZENlAcH LUB DoKUMENTAcH.
UDZIAŁU w
wARUNKÓw
wYKoNAwcY w cELU PoTwtERDzENlA sPEŁNIANIA
IIt.4) INFoRMACJA

PosTĘPowANIUoRAzNIEPoDLEGANIAWYKLUCZENIUNAPoDsTAwmART.24UsT.1
USTAWY

onawcę w1'ynLo*' o Ltórych mowa w art' 22 ust'
udziału ,' pórtępo**iu nalef przedlożyća):
ustawy, oprocz oswiadczenia o spełńianiu warunlrów

24 ust'

I

l

ustawY' nalezY

przedłoĘć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

'
.

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru' w celu wykazania
aktualny odpis z właściwegorejestru,
miesięcy
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
braku podstaw do wykluczenia w oparciu. o art.24ust.
udzielenie
o
postępowaniu
w
do u-działu
przed upływem teilinu składania *niortJ* o dopuszczenie
oświadczeniew zakresie art' 24 ust' 1 pkt
fizycznych
osóń
do
u
,n
.toroot
u
ofeń,
zamówienia albo składania
2 ustawY
nie zalega z
urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika
przewidziane prawem zwolnienie' odroczenie lub

.

lub zaświadczenie, ze
opłacaniem podatków
-"ut.gły"n
rozłoŻenle ou.ury

oi"

wystawione

*.'"ffi

uzyskał

organu '
płutros"i lub wstzymanie w całościwykonania decyzji właściwego
do
dopuszczenie
wniosków o
niź mresiłce przed upĘwem terminu

1

udziafuwpostępowaniuo"udzięleniezamówieniaalboskładaniaofert

'Lłud*iu

m.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej'
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
ilr;1:i]tkument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub

- wystawiony nie wcześniej niŹ 6 miesięcy przed
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
upĘwem terminu składania wniosków o dopuszczenie

o

albo składania ofert

o

nie

zalega

z

społecme i zdrorłotne albo że uzyskał
uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek na ubezpieczenie

przewidzianeprawemzwolnienie,odroczenielubrozłożenienaratyza\eglychpłatnościlubwstrąrmaniew
- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
całościwykonania decyzji właściwegooig*o
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
terminu składania wniosków o dopuszcńie
składania ofert.

w pkt IIt'5)
lnne dokumenty niewymienione w pkt Itl'4) albo
1.

do podpisania oferty lub pehromocnictwo do
Dokument z którego wynika upowazrrienie wykonawcy
pełnomocnik'
reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa

2.oświadczeńeospeŁrianiuwarunkówudziałuwpostępowaniu-zńącmknr3doSIWZ.

ykonawców' u których ponad

nle
50 7o pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
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SEKCJA IY: PROCEDURA
Iv.l ) TRYB UDzlELENIA złnłÓwl

l

V. l

.

t

)

Tryb u dzielenia

za m ówie

oxlł
nia I

przetar g nieograni czony

IV. 2) KRYTERIA ocENY oFERT
Iv.2.1) Kryteria oceny ofert

:najniŻsza cena

lY.2.2) Cry przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna

:

ille

rv. 3) ZMIANA UMOWY
na podstawie
Cry przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treściofeńy,

której dokonano wyboru wykonawcy

: tak

Dopuszczatne zmiany postanowień umowy oraz określeniewarunków zmian

(zał. nt 5 do SIWZ)
Istotne postanowienia umowy określone zostały w zaŁączonymwzorze umowy

ilości
Zarnavnający Żastrzegasobie mozliwośćzmnejszerua lub zw'iększenia planowanej
aĘkułów ń'"i."ioivch w formularzu ofertowym do umowy. W dostawach realizowanych
zgodntezart.
wierminach-pÓźniejsz1chZartauliający przewiduje możliwośózrruarry treści unowy
nastąpi
umowy
144 ustawy p.z.p.w zakresie zmiany cón. Jeżeli w trakcie realizacji niniejszej
podwyższenje
wzrost po-autm vAT , cen towarów na rynku Wykonawca może ubiegać się o
..o . 1ryp1,ypadku ,^i*y cen rynkowyctr: a) ceny produktów ,'Wykonawctraz w lrwańale
ogłoszonego
może przelicryó wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ,
po"r^Pr"r.'" cuśpublikowanego w Monitorze Polskim . Żądantepodwyższenia cen, musi
potwierdzającymi
)astaćprzedstawi oni Zu^u*iającemu w formie wniosku wraz zdokumentami
powyżsrym:
wzrost cen. Gdy z przedstawionych dokumentów, o których mowa w
a) nie wynika koniecznośćpodwyższenia cen towarów,lub
bi gdv podwyższenie tych cen wiąże się z winą Wykonawcy' lub
Żamiwiają"y ou podstawió ptzeprowadzonego rozpoznania rynku towarów
"j' ńió stwierdzi wzrostu cen , wniosku Wykonawcy nie uwzględnia się.
W przypadku podwyższenia cen towarów ,Zamawiający sporządza aneks do umowy,
* Ltory- ot<resti ceny po zastosowaniu podwyzki oraz dzień wejściaw Ęcie ustaleń

-

iai

aneksu.
IV.4) INToRMACJE ADMIMSTRACYJNE

tępnaspecyfikacjaistotnychwarunkówzamówienia:

www.bip.gozd.Pl

Zespoł Ekonomiczno
Specyfikację istotnych warunków zamówienia możnauzyskać pod adresem:
_
AdministracyjnySzkółw GoŹdzie ul. Radomska 7, Ż6 634 Gozd pokój l02

4/9
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w postępowaniu lub ofert
rv.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału

:

r.

godzina: 10:50
06.12.2010
Mi.;r.., Zespółikonomicmo Administracyjny Szkół w GoŹdzię ul. Radomska
26_634Gózdpokój 102

7,

IV.4.5) Termin związania ofertą
okres w dniach:

30 b,

onotecznego terminu składania ofert)

t"

niepodlegających zwrotowiśrodków z pomocy
środków pochodzącycń t,raz.tu Unii Európejs_liie; oraz
"
Porozumienia ó lilolnym Handlu (EFTA)' które miaĘ być
udzielonej przez państwa członkowst ie nuroflist<iógo
na sfinansowanie całościlub częścizamówienia : nte

ZAŁĄcZNIKI
INFoRMACJE DoTYcZĄcE oFERT cZĘŚCtowYcH
CząŚĆ n,

L No"*ł : MĘSo I WĘDLII\IY

KnÓrn oPts zE wsKAzANlEM wIELKoŚcl LUB ZAKRESU ZAMÓwlENlA
I Zamawiający opisał w paragrafie 3'
Mięso i wędliny. Szczegółowe *y*ug*iu w zakresie Części
opisu Przedmiotu Zamóvłtętna)' Wartość
łć"ise D Załąóznkaizdo SIŃz ( Śzczegółowego
w przepisach wydanych na podstawie
zamówienia w częsci_i ,.ri" prz"k acza kwfiy określoneJ
art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówięń publicznych'
1)

2) wsPÓLNY

SłowllIx ZłnłÓwloŃ (cPV)
Slownik glówny

1s.1 1 .00.00-2
1

1

CzAs TRWANIA LUB TERMINWYKoNANIA
zakończenia, 3 1

.

1

.1 1 .00-0

15.13. 15.00-0

Dodatkowe PrzedmiotY

3)

s.1

IŻ.201'I

4) KRYTERIA ocENY oFERT:

Najniższa cena

sl9

5. 13.1

1

.Ż0-Ż

Zp.34tt{t lĄtzF,^slll
CzqŚĆ

n.2 Nn"*ł : WARZYWA I owocE

l) KRÓTK! oPls zE wsKAzANlEM wIelxoŚcI LUB ZAKRESU złnłÓwlBlltł
paragrafie
lfuriy*ui owoce. Szczegółowe wymagania w zakresie C-zęści2Zamavnający opisał w
Wartość
Zamówienia).
3, (ćzęśÓ2) Załącznika ń 2 do SIWZ (Szczegółowego. opisu Przedmiotu
przepisach wydanych na podstawie
zamówienia w częsci 2 nie przekracza kwoty ókreślonej w
art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych'
2)

wsPoLNY sŁowNIK zAuÓwmŃ

(cPv)

15.30.00.003) CzAs

rRwANlA LUB TERMIN wYKoNANIA

zakończenia,

3

1

.

I2.Ż0LI

4) KRYIERIA ocENY oFERT :

CznŚĆ

1

Najniższa cena

o.3 N**o. : MRoŻoNxI

1)

KRÓTKI oPIs zE wsKAzANlEMwrnlroŚct

2)

wsPoLNy sŁo}vNIK ZAMÓwrrŃ (cPv)

lIJts ZAKRESU

złłrÓwrnxrł

paragrafie 3,
ń.ózo"Li. Szczegołowe wymagania w zakręsie Części3 Zanawiający opisał w
Wartość
(Część3)Załącńkat2óo slwz (Szczegółowego opisuPrzedmiotu Zanówienia).
podstawie
na
wydanych
zamówienia w Częsci3 nie pr'ekracza kwoty określonej w przepisach
art.1l ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych'

Gtówny przedmiot

15.33.11 .70-9

Dodatkowe przedmiotY

15.21 .10.00-0

3) CzAs TRWANIA LUB TERMIN WYKoNANTA

zakończenia' 3 1.

12.Ż}IL

4) KRYTERIA ocENY oFERT :

Najniższa cena

619

zp.341tic tLi

CzqŚĆ

lzF,ilsllL

n.4 *o"*ł : NABIAŁ

l) KnÓrrcl oPls ZE wsKAzANIEM wtnlroŚcI LUB ZAKRESU złnłÓwlpNlł
opisał w paragrafie 3,(Częśó 4)
Nabiał . Szczegóło;" *ń"g*i* * zakresie Części4 Zamawiający
Wartośó zamówienia w
Załącznikant 2 do SIwŹ (S|zczegóŁowego opisu Przedmiotu Zamówienia)'
art.11 ust.8 ustawy
Częici 4 nie przekracza kwoty ońeflonej w przepisach wydanych na podstawie

2)

wsPÓLNY sŁolvNIK ZAMÓwmŃ

(cP9

15.50.00.00-3

Główny przedmiot

03. 1 4.25.00-3

Dodatkowe przedmiotY

3) CzAs rRwANrA LUB TERMIN WYKoNANIA

zakończenia' 3 1

.

IŻ.20II

4) KRYTERIA ocENY oFERT:

CzĘŚc or
1)

Najniższa cena

5 x-*ł : PIECZYWD

KRÓTIo oPIs zEwsKAzANIEMwIELKoŚcr

r-trs

złI(REsu złuÓwrnNIł

3,
ń..'y*o . Szczegółowę wymagania w zakresie Części5 Zarnavnający opisał w paragrafie
Wartość
opisu Przedmiotu Zamówienia).
(
Gzęse )Załącńkaw2ao sIwz Szczegółowego
w przepisach wydanych na podstawie

i

zamówienia * c"ęsci nie przekracza kwoty określonej
art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych'
2)

wsPÓLNY Sł,owNlr ZłnłÓwIsŃ (cPV)

1

Główny przedmiot
3) CzAs rRwAl{IA LUB TERMIN wYKoNANIA

zakończenia, 3 1.
4)

12.20II

Knvrenlł ocENY oFERT : Najniższa cena

7t9

5.81 .10.00-6

Zp.341tb IĄ

CzqŚĆ

tzF,^sttl

n.6 no"*ł : ARTYKUŁY SPOZYWCZE

1)KxÓrraoPIszEwsKAzANlElrwmlxoŚclLI]BZAKREsuzłmÓwrrxrł
AĘkuły spożywcze . Szczegółowę wymagania w zak<ręsie -Części6 Zanawiający opisał w
p*ug.uń"i, 1ćzęse Q Załąćznikanr ż aośmz( Szczegółowego opisu Przedmiotu Zamówienia).
wńse zamowióniaw Czisci 6 nie przekracza kwoty określonej w przepisach tydanych na
podstawie art.l1 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) wsPÓLNY

Sł,ownlx ZłvlÓwloŃ (cPv)

1s.80.00.00-6
3) CzAs TRWANIA LUB TERMINWYKoNANIA

zakończenia,

3I

.I2.20II

4) KRYTERIA ocENY oFERT :

CzĘŚĆ or

7 **o

:

Najniższa cena

GARMAZERKA

l) KnÓrxl oPls zE WSKAZANlEM wlelxoŚcl LUB zAKRESU złnłÓwleNlł
opisał w paragrafie 3,
GarmaŻerk u . sr"r"ti{owe wymagania w zakresie Części7 Zamawlający
Wartość
Zamówienia).
(Częśó 7) ZałącmlkZnr 2 ao śrwŹ( Szczegółowego opisu Przedmiotu
podstawie
żur**i"oia w Części7 nie prze\łacza kwoiy określonej w przepisach wydanych na
art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych'
2)

wsPÓLNY sŁowNil( zAMÓwmŃ

(CP!

15.89.60.00-5
3) CzAs

rRwANlA LUB

zakończenia' 3 1.
4)

TERMTN wYKoNANtA

12.Ż0II

Knwnruł ocnt{y oFERT : Najnizsza cena

8t9

Zp3ailó Ąrur,listto
CzęŚĆ

n.8 *o"*ł : CUKIERNICZE

KnÓrn oPIs zE wsKAzANlEuwrrlroŚcl LI]B ZAKREsu złuÓwrcxu
w paragrafie 3,
Cukiemicz. . sr.r.tołoń wymagania w zakresie Części8 ZanawtĄący opisał
Wartość
(Częśó 8) Załączntńrc zao śIwŹ( Szczegóło\ilego opisu Przedmiotu Zamówienia).
podstawie
na
wydanych
zamówienia w częscń nie przekrac)a kwotv określonej w przepisach
ań.1l ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych'
1)

2) wsPÓLNY

Sł,owxlr ZAMÓwlEŃ (cPV)
Słownik główny

1s.81.2r.00-4

Główny przedmiot
3) CzAs rRwANrA LUB TERMIN WYKONANIA

zakończenia' 3 1.

IŻ.20II

4) KRYTERIA ocENY oFERT :

Najniższa cena
REKTOR.
-rtź.

- 2010
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