
Rzekuń: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Przedszkola Samorządowego w 
Rzekuniu ul. Nowa 7a - 8 części..
Numer ogłoszenia: 170613 - 2014; data zamieszczenia: 06.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu , ul. Nowa 7A, 07-411 Rzekuń, 
woj. mazowieckie, tel. (029) 761 73 79, faks (029) 761 73 79.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzekun.pl ( w zakładce Zakład obsługi 
Gminy)

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 stołówki Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu ul. Nowa 7a - 8 części...

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych na zaopatrzenie stołówki przedszkolnej w 
Rzekuniu przez okres 10 miesięcy z podziałem na części. Szczegółowy opis zawierają 
poszczególne zadania od nr I do nr VIII, o asortymencie takim jak: pieczywo, produkty mleczarskie 
i nabiał, różne produkty spożywcze,produkty zwierzęce, ryby, drób, produkty mączne- mrożone , 
warzywa, owoce i jaja..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 
10.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

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



• Ocena spełnienia warunku dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę 
oświadczenie w sprawie spełnienia warunków art. 22 ust. 1 Pzp.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Ocena spełnienia warunku dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę 
oświadczenie w sprawie spełnienia warunków art. 22 ust. 1 Pzp.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Ocena spełnienia warunku dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę 
oświadczenie w sprawie spełnienia warunków art. 22 ust. 1 Pzp.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Ocena spełnienia warunku dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę 
oświadczenie w sprawie spełnienia warunków art. 22 ust. 1 Pzp.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Ocena spełnienia warunku dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę 
oświadczenie w sprawie spełnienia warunków art. 22 ust. 1 Pzp.

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 spełnianiu 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  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; 

• wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia,  przedkłada  także  dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w  zakresie 
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy, dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie 
wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych, formularz cenowy dla danej 
części na którą wykonawca składa ofertę

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.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany określa siwz- załącznik nr 6 do s,iw.z. - Wzór umowy.Zamawiający dopuszcza zmianę 
umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, 
jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 
Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej 
podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania 
prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być 
zamawiający lub wykonawca.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.rzekun.pl w dziale Zakład Obsługi Gminy
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedszkole 
Samorządowe ul. Nowa 7a, 07-411 Rzekuń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu ul. Nowa 7a, 07-411 
Rzekuń- 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



ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pieczywo i wyroby piekarskie, ciastkarskie..

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa różnego rodzaju pieczywa,ciast oraz bułki tartej.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.81.00.00-9.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Produkty mleczarskie, nabiał..

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa różnego rodzaju produktów mleczarskich np. sery, mleko, masło, 
jogurty śmietana..

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.50.00.00-3, 15.40.00.00-2.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsnei.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa różnego rodzaju mięsa wieprzowego, wędlin np. kiełbasa, szynka.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Artykuły spożywcze.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa różnych produktów spożywczych typu przyprawy kasze, mąka, 
cukier i makarony..

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.80.00.00-6.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Ryby.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia są filety rybne mrożone i konserwowe.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.22.00.00-6, 15.22.10.00-3.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Drób.



• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia są filety drobiowe z świeżego kurczaka, udka, korpus.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.11.20.00-6.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Warzywa, owoce i jaja.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa owoców np. bananów, jabłek, pomarańczy,warzyw np. 
ziemniaków marchewki, cebuli, pomidorów, ogórków, kalafiorów oraz jaj..

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.30.00.00-1, 03.14.25.00-3, 
03.22.10.00-6.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Produkty mączne- mrożone.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia są pierogi z serem z truskawką mrożone, pyzy ziemniaczane mrożone, naleśniki 
i krokiety.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.85.10.00-8, 15.89.60.00-5.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 


