
Gostynin: 

Dostawa artykułów żywnościowych do miejskich przedszkoli w Gostyninie

Numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych: 444750 - 2011; 
data zamieszczenia: 30.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli , ul. Polna 36, 09-500 
Gostynin, woj. mazowieckie, tel. 24 235 32 00, 24 235 19 80.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych 
do miejskich przedszkoli w Gostyninie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia są sukcesywne dostawy w ciągu roku kalendarzowego artykułów żywnościowych na 
potrzeby trzech przedszkoli miejskich w Gostyninie: Miejskiego Przedszkola nr 2 z siedzibą w 
Gostyninie przy ul. ul. Wojska Polskiego 54, Miejskiego Przedszkola nr 4 z siedzibą w Gostyninie 
przy ul. Armii Krajowej, Miejskiego Przedszkola nr 5 z siedzibą w Gostyninie przy ul. 
Kochanowskiego 2 gdzie łącznie wydaje się średnio w ciągu roku kalendarzowego po około: 
62.000 śniadań, obiadów, podwieczorków. Przedmiot zamówienia został podzielony na części w 
ramach których dopuszcza się składanie ofert częściowych, w tym: Część I - Mięso, wędliny, 
podroby Część II - Mięsa i wędliny drobiowe Część III - Ryby Część IV - Woda, Soki, napoje i 
słodycze Część V - Przyprawy, koncentraty, przeciery i inne produkty spożywcze Część VI - 
Nabiał, produkty mleczarskie Część VII - Warzywa, owoce konserwowane, konserwy Część VIII - 
Pieczywa Część IX - Warzywa, owoce i jaja kurze Część X - Produkty zbożowe Część XI - 
Warzywa i owoce mrożone, oraz produkty gotowe.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.80.00.00-6, 15.50.00.00-3, 
15.30.00.00-1, 15.81.00.00-9, 15.22.00.00-6, 15.81.11.00-6, 15.81.00.00-9, 15.33.14.00-1, 
15.84.20.00-2, 15.84.00.00-8, 15.33.11.70-9, 15.33.11.00-8, 15.32.00.00-7, 15.61.33.00-1, 
15.87.00.00-7, 03.14.25.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy, którzy posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności 
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez 
Wykonawcę dokumentów, wg formuły spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje 
zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i 
wskazanych w SIWZ) dołączonych do oferty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW 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 art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu, należy przedłożyć:

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 
1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, 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 ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie 
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 



potwierdzający, że:

• nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości  -  wystawiony  nie 
wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość 
wprowadzenia zmian do umowy w przypadku gdy: nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://www.mzesip.gostynin.edu.pl/index.php?temat=000009&rok=2011
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta 
Gostynina ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin pok. 304,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
13.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Gostynina Rynek 26, 09-500 Gostynin, pok. 208 
(sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków 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 całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy + załączniki (zestawienia cen jednostkowych);
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy;
Załącznik nr 3 – Wzór umowy;
Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 

http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/zal_1_formularz_oferty.pdf
http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/zal_4_opis_przed.zam._mzesip.pdf
http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/zal_3_wzor_umowy_dostawa_zywnosci.pdf
http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/zal_2_siwz_oswiad_mzesip.pdf
http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/zalaczniki_do_form.ofertowego_mzesip.pdf
http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/siwz_dostawa_zywnosci_do_zam.pdf

