
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej 
nieprzekraczającej wyraŜonej równowartości kwoty 193 000 Euro 

 
1. Nazwa i adres zamawiającego 

Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego reprezentowany przez Dyrektora 
84-100 śelistrzewo , ul. Szkolna 1  

tel. (058) 673 86  18  fax (058) 673 86 18 
 

2. Określenie trybu zamówienia 
Przetarg nieograniczony art. 10 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia2004r. Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 z późn. zm.)  
 

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia 
http://www.zszelistrzewo.prv.pl 
 

4. Określenie przedmiotu zamówienia 
Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę produktów spoŜywczych do stołówki 
szkolnej Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w śelistrzewie. 
Zadanie nr1 
Dostawa mięsa i produktów mięsnych CPV 15100000-9 – zgodnie z załącznikiem  
cenowym nr 1 
Zadanie nr 2  
Dostawa pieczywa  i wyrobów ciastkarskich CPV 15810000-9 – zgodnie z 
załącznikiem nr 2 
Zadanie nr 3  
 Dostawa mroŜonek CPV 15331170-9 – zgodnie z załącznikiem cenowym nr 3  
Zadanie nr 4  
Dostawa ziemniaków i warzyw CPV 01112100-6, 01121112-9 - zgodnie z 
załącznikiem cenowym nr 4  
Zadanie nr 5 
Dostawa drobiu CPV 15112000-6 zgodnie z załącznikiem cenowym nr 5  
Zadanie nr 6 
Dostawa ryb CPV 05110000-9 zgodnie z załącznikiem cenowym nr 6 
Zadanie nr 7 
Dostawa pozostałych produktów CPV 15820000-2, 15613100-9  zgodnie z 
załącznikiem cenowym nr 7 
 
Ilości podane w załącznikach są ilościami szacunkowymi. Poszczególne dostawy 
mogą róŜnić się w zaleŜności od faktycznego spoŜycia i potrzeb.  
Dostarczone produkty muszą być wysokiej jakości, muszą spełniać wymagania 
jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania transportu zawarte w Polskich 
Normach oraz posiadać waŜne terminy przydatności do spoŜycia. 

 
5. Informacje o moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej 

Nie przewiduje się moŜliwości składania oferty wariantowej 
Zamawiający dopuszcza złoŜenie ofert na poszczególne zadania.  
 

6. Termin wykonania zamówienia: od zawarcia umowy do 31.12.2010r. 



 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 
Warunkami udziału w postępowaniu są: 

- spełnienie warunków art. 22 ust. 1 pzp 
- złoŜenie formularza ofertowego łącznie z wymaganymi dokumentami, 

oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami 
- spełnienie wymagań określonych ustawą prawo zamówień publicznych oraz 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
- dostawa artykułów spoŜywczych następnego dnia po złoŜeniu zamówienia 

telefonicznego 
W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu, 
do oferty naleŜy dołączyć następujące dokumenty: 

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

-      formularz ofertowy wraz z załącznikiem  
Komisja w oparciu o dostarczone dokumenty oceni złoŜoną ofertę stosując kryterium 
spełnia/nie spełnia 

8. Informacja na temat wadium 
Nie dotyczy 

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 
Cena – 100% 

10. Miejsce i termin składania ofert 
Termin składania ofert upływa 12.01.2010r. godz. 8,00 
Otwarcie ofert nastąpi 12.01.2010r. o godz. 8:10 w siedzibie Zamawiającego - świetlica 

11. Termin związania ofertą 
Termin związania ofertą – 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej 
Nie przewiduje się moŜliwości zawarcia umowy ramowej 

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej 
Nie przewiduje się dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej. 

 
 
 
 

Zatwierdzam 
 

Dyrektor  
mgr Jolanta Bieszke 

Darzlubie 04.01.2010r 


