Ogłoszenie nr z dnia

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Dostawy
Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kościelisku.

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelisku
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386569703
1.4.) Adres zamawiającego
1.4.1.) Ulica: Szeligówka 11
1.4.2.) Miejscowość: Kościelisko
1.4.3.) Kod pocztowy: 34-511
1.4.4.) Województwo: małopolskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski
1.4.7.) Numer telefonu: 182070724
1.4.8.) Numer faksu: 182070724
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zespol_koscielisko@o2.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkola-koscielisko.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU
3.1.) Nazwa zamówienia

Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kościelisku.
3.2.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa
artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kościelisku, 34-511 Kościelisko, ul.
Szeligówka 11, postanowieniami SIWZ. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w
załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji i jest podzielony na 5 pakietów tj. I -Mięso i wędliny; II Artykuły nabiałowe; III - Artykuły sypkie, przyprawy i przetwory; IV - Owoce, warzywa, mrożonki, ryby i
jajka; V - Pieczywo. 2. Zamawiający informuje, że określone pakiety zawierają maksymalną ilość
artykułów i zastrzega on sobie prawo zamawiania mniejszej ilości w zależności od posiadanych
środków finansowych oraz potrzeb. Z tego tytułu wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w
stosunku do zamawiającego. 3. Wykonawca ma dostarczać artykuły spożywcze własnym transportem,
którego koszt ma być wliczony w cenę ofertową. 4. Wykonawca musi zagwarantować odpowiedni
okres ważności dostarczanych produktów (min. 7 dni), licząc od dnia dostawy. 5. Dostarczane artykuły
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żywnościowe muszą być odpowiednio posortowane przez wykonawcę i muszą być najwyższej jakości,
w tym przede wszystkim muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym stosownie do obowiązujących
przepisów oraz muszą spełniać obowiązujące w tym zakresie normy sanitarno-epidemiologiczne, a
także muszą być przechowywane i transportowane w warunkach gwarantujących najwyższą jakość.
Ponadto mięso i wędliny mają być dostarczane w czystych plastikowych pojemnikach dopuszczonych
do kontaktu z żywnością spełniających wymogi sanitarno-higieniczne. 6. Dostarczane artykuły
spożywcze w zależności od ich kategorii muszą przy każdej dostawie posiadać wszystkie niezbędne
dokumenty wymagane przepisami prawa żywnościowego. 7. Zamawiający informuje, że ilekroć
przedmiot zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w załącznikach do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu
lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne, z zastrzeżeniem, iż proponowane
rozwiązania będą posiadały parametry nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego, posiadały
wymagane atesty, spełniały normy. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa
na Wykonawcy, który jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego artykuły spełniają
wymagania określone przez zamawiającego.
3.5) Kod waluty: PLN
3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2021-08-20 09:00
3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
w wersji papierowej
Adres:
34-511 Kościelisko ul. Szeligówka 11
) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na
potrzeby Szkoły Podstawowej w Kościelisku, 34-511 Kościelisko, ul. Szeligówka 11,
postanowieniami SIWZ. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w
załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji i jest podzielony na 5 pakietów tj. I -Mięso i wędliny; II Artykuły nabiałowe; III - Artykuły sypkie, przyprawy i przetwory; IV - Owoce, warzywa, mrożonki,
ryby i jajka; V - Pieczywo. 2. Zamawiający informuje, że określone pakiety zawierają
maksymalną ilość artykułów i zastrzega on sobie prawo zamawiania mniejszej ilości w
zależności od posiadanych środków finansowych oraz potrzeb. Z tego tytułu wykonawcy nie
przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego. 3. Wykonawca ma dostarczać
artykuły spożywcze własnym transportem, którego koszt ma być wliczony w cenę ofertową. 4.
Wykonawca musi zagwarantować odpowiedni okres ważności dostarczanych produktów (min. 7
dni), licząc od dnia dostawy. 5. Dostarczane artykuły żywnościowe muszą być odpowiednio
posortowane przez wykonawcę i muszą być najwyższej jakości, w tym przede wszystkim muszą
odpowiadać wymaganiom jakościowym stosownie do obowiązujących przepisów oraz muszą
spełniać obowiązujące w tym zakresie normy sanitarno-epidemiologiczne, a także muszą być
przechowywane i transportowane w warunkach gwarantujących najwyższą jakość. Ponadto
mięso i wędliny mają być dostarczane w czystych plastikowych pojemnikach dopuszczonych do
kontaktu z żywnością spełniających wymogi sanitarno-higieniczne. 6. Dostarczane artykuły
spożywcze w zależności od ich kategorii muszą przy każdej dostawie posiadać wszystkie
niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa żywnościowego. 7. Zamawiający informuje,
że ilekroć przedmiot zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w
załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie
znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne, z
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zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania będą posiadały parametry nie gorsze niż
wymagane przez zamawiającego, posiadały wymagane atesty, spełniały normy. Wykazanie
równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy, który jest obowiązany
wykazać, że oferowane przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez
zamawiającego.
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 01.09.2021 lub zakończenia: 31.12.2021
PODSTAWY WYKLUCZENIA
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Termin płatności faktury 30,00
Termin dostawy 10,00
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 20.08.2021, godzina: 09:00.
SIWZ i potrzebne informacje znajdują się stronie internetowej:
www.szkola-kościelisko.pl w zakładce dokumenty, przetargi.
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