OGŁOSZENIE
Zamawiający:

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu, ul. gen. K. Pułaskiego 3
( REGON: 160347099, NIP: 754-11-10-347 )
ogłasza:

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę artykułów spożywczych dla stołówki Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Nr II w Opolu – w siedzibie szkoły (Opole, ul. gen. K. Pułaskiego 3)
nr sprawy ZSO Nr II/ZP/1/2018
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych w asortymencie i ilościach
wyszczególnionych w formularzu ofertowym dołączonym do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2019r. - za wyjątkiem ferii i wakacji. Wymagania
ogólne wobec dostarczanych artykułów: wysoka jakość organoleptyczna ( wygląd, smak, zapach )
i odżywcza, termin ważności upływający nie wcześniej niż 5 dni po dacie dostawy, nieuszkodzone
opakowania jednostkowe. Miejscem dostawy jest magazyn stołówki Zamawiającego. Dostawy
odbywać się będą sukcesywnie w czasie trwania umowy na podstawie telefonicznej informacji (
potwierdzonej faxem na życzenie Dostawcy ) przekazywanej każdorazowo przez upoważnionego
pracownika Zamawiającego.
Dowóz towaru będzie się odbywał transportem Dostawcy i na jego koszt.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dostawę grup asortymentowych (
pakietów ):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

pakiet nr 1
pakiet nr 2
pakiet nr 3
pakiet nr 4
pakiet nr 5
pakiet nr 6

-

mięso wieprzowe, wędliny, podroby
nabiał
trwałe art. spożywcze
mrożonki
mięso drobiowe, jaja kurze
świeże warzywa i owoce

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie
innych uprawnionych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych
do wykonania zamówienia;

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1. Ustawy z dnia 29
stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych.
Dostawca winien złożyć stosowne dokumenty ( oświadczenia, zaświadczenia ) zgodnie
z specyfikacją istotnych warunków zamówienia:
1. Wypełniony i podpisany formularz OFERTA stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
SIWZ,który należy sporządzić ściśle wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego.
- adresu korespondencyjnego składającego ofertę,
- określenia przedmiotu zamówienia,
- informacji o ilości i rodzaju złożonych załączników,
- datę sporządzenia oferty i podpis upoważnionej osoby.
2. Wypełniony druk „ FORMULARZA CENOWEGO”, który należy sporządzić ściśle wg
wzoru stanowiącego odpowiednio zał. nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 do SIWZ;
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Oświadczenie, że Oferent spełnia wymogi określone w art. 22 ust.1 pkt. 1, 2, 3, 4 oraz, że
nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004r. ( zał. nr 8 do SIWZ ).
5. Informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej ( oświadczenie : zał. nr 9 do
SIWZ ) bądź listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej ( zał. nr 8 do
SIWZ ); należy zwrócić uwagę na :niepotrzebne skreślić”,
6. Podpisany projekt umowy ( zał. nr 10 do SIWZ ). ( uwaga – podpisując projekt umowy
Dostawca wyraża zgodę na warunki w niej zawarte ).
7. Dostawca dostaw mięsa i produktów mięsnych musi przedłożyć kserokopię dokumentu
potwierdzającego stosowanie systemu HACCP ( certyfikat bądź zaświadczenie
o trwającym wdrażaniu ).

Procedura:
Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert : najniższa cena.
Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.
Umowa dopuszcza : 1)
zmianę cen brutto podanych w formularzu cenowym Dostawcy
w związku ze zmianą stawek podatku VAT, 2) możliwość zmian cen netto udokumentowanych
przez Dostawcę, nie więcej jednak niż wynosi wskaźnik zmian cen towarów i usług
konsumpcyjnych w bieżącym kwartale do kwartału poprzedniego, ogłoszony przez Prezesa GUS (
publikacja w Monitorze Polskim ).
Wadium - nie dotyczy
Termin związania ofertą - 30 dni (od ostatecznego terminu składania oferty )
Kryterium oceny ofert: Cena - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w sekretariacie szkoły ( siedziba
Zamawiającego, pok. 120 ) w godzinach 700 - 1500 Jest ona również zamieszczona na stronie
www.lo2.opole.pl
Termin składania ofert upływa dnia 06.12.2018r. o godz. 1000
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2018r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego – pok. 118
Uprawnionym do kontaktów z oferentami są:
▪ w sprawie s.i.w.z.
tel. 77/40-21-870

w

zakresie

proceduralnym

:

Mieczysław

Stochniał

▪ w zakresie przedmiotu zamówienia: kierownik stołówki Janina Olszewska
tel. 77/40-21-895

Ogłoszenie umieszczono w dniu 28.11.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na
stronie : www.lo2.opole.pl

zatwierdził

p. o. DYREKTOR
mgr Agata Smoleń

sporządził : Mieczysław Stochniał

