
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zs2rypin.pl

Rypin: Przetarg nieograniczony na sprzeda ż i dostaw ę artykułów

żywno ściowych do stołówek: Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Eur opejskiej w

Rypinie, Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzy ńskiej w Nadro żu, Domu

Pomocy Społecznej Kombatant w Ugoszczu, Domu Dziecka w Rypinie im.

Janusza Korczaka

Numer ogłoszenia: 279286 - 2015; data zamieszczenia: 2 0.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zespół Szkół nr 2 , ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-54

2803161, faks 0-54 2803161.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.zs2rypin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę

artykułów żywnościowych do stołówek: Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie, Zespołu Szkół nr 4 im.

Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu, Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Ugoszczu, Domu Dziecka w Rypinie im.

Janusza Korczaka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest

sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do stołówek w następujących pakietach asortymentowych: Pakiet

1 - mięso i wyroby wędliniarskie Pakiet 2 - drób Pakiet 3 - warzywa i owoce Pakiet 4 - ziemniaki Pakiet 5 - nabiał

Pakiet 6 - różne artykuły spożywcze Pakiet 7 - mrożonki Pakiet 8 - ryby Pakiet 9 - pieczywo Pakiet 10 - ciasto.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 15.10.00.00-9, 03.20.00.00-3, 15.50.00.00-3, 15.60.00.00-4,
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15.87.00.00-7, 15.40.00.00-2, 15.22.00.00-6, 03.14.25.00-3, 15.80.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 10.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

-

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostarczali do

różnych odbiorców (w tym również do sklepów własnych) artykuły spożywcze o wartości netto

minimum 40.000,- zł rocznie (pakiety nr:1,2,3,6), 15.000,- zł rocznie (pakiety nr: 4,5,7,8) i 4.000,- zł

rocznie (pakiety nr: 9, 10)

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli dostawca posiada samochód dostawczy umożliwiający

codziennie dostarczanie zamówienia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

-

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

-

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
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ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywanych,

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są

wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

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.
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IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.zs2rypin.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Zespół Szkół nr 2 im. Unii

Europejskiej w Rypinie ul. Dworcowa 11 87-500 Rypin pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  29.10.2015

godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie ul. Dworcowa 11 87-500 Rypin

sekretariat - pokój nr 1.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Mięso i wyroby wędliniarskie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Różne mięsa i wędliny, szczegółowy

wykaz i ilości zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 15.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  drób.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Różne części drobiu - szczegółowy

wykaz i ilości zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 15.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  warzywa i owoce.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Warzywa i owoce - szczegółowy

wykaz i ilości zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 03.20.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  Ziemniaki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Ziemniaki - szczegółowe ilości zawiera

załącznik nr 4 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 03.20.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  nabiał.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Nabiał i produkty mleczarskie -

szczegółowy wykaz i ilości zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 15.50.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  6 NAZWA:  różne artykuły spożywcze.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Różne art. spożywcze - szczegółowy

wykaz i ilości zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 15.60.00.00-4, 15.87.00.00-7, 15.40.00.00-2, 15.80.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  7 NAZWA:  mrożonki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Mrożone warzywa i owoce -

szczegółowy wykaz i ilości zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 15.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  8 NAZWA:  Ryby.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe

mięso ryb - szczegółowy wykaz i ilości zawiera załącznik nr 8 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 15.22.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  9 NAZWA:  Pieczywo.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Pieczywo - chleb, bułki - szczegółowy

wykaz i ilości zawiera załącznik nr 9 do SIWZ.
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2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 15.81.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  10 NAZWA:  Ciasta.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Ciasta - szczegółowy wykaz i ilości

zawiera załącznik nr 10 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 15.81.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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