Cieszyn, dnia 2016-12-12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej progów ustalonych na podstawie
art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Przedmiot zamówienia :
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
Znak sprawy:
ZP 01/SP-4/2016
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Szkoła Podstawowa nr 4 w Cieszynie
zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Szkoła Podstawowa nr 4
w Cieszynie
Plac Wolności 7a
Tel. 33/852-07-33
adres strony internetowej
http://sp4cieszyn.pl/
adres poczty elektronicznej sp4cieszyn@poczta.onet.pl
Godziny urzędowania:
7:30 - 15:00
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.oswiata.um.cieszyn.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem
informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w
2017r na potrzeby stołówki szkolnej z podziałem na następujące pakiety:
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Art. spożywcze
Jaja
Nabiał
Warzywa i owoce
Pieczywo
Drób
Mięso i przetwory
Mrożonki
Ryby

Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
03142500-3 - Jaja
03200000-3 - Zboża ,ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy
15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane
15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty
15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
15500000-3 - Produkty mleczarskie
15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
15800000-6 - Różne produkty spożywcze
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
VI. Termin wykonania zamówienia:
1 rok (2017)
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez
wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
IX. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena - 100%
XI. Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szymanowskiego 9 w Cieszynie –
w sekretariacie do dnia 20 grudnia 2016 r., do godziny 900
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z
adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona
aukcja elektroniczna
nie dotyczy
XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.
6 i 7 ustawy Pzp
Zamawiający dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie
więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego
samego rodzaju zamówień

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:
Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego
postępowania.
XVII . Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr
ogłoszenia: 364984 - 2016 z dnia 2016-12-12 r.

Kierownik Zamawiającego

