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Oeloszenie nr 302132 - 2016 z dnia 2016-08-22 r.

Szkola Podstawowa nr 2O
im. JcrosioLuc Dt;brotuskiego

20-'+07 l,r,rblin
aI. J6zefa Pilsudskiego 26

tel. 81 532 14 35

Lublin: Dostawa artykul6w ZywnoSciowych dla Szkoly Podstawowej nr 20 im. Jaroslawa D4browskiego w

Lublinie w okresie od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r.

QGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogloszen ia: obowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy: zam6wienia publicznego

Zam6wionie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mog4 ubiegad sig wylqcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych dzialalno5d, lub dzialalno6d ich

wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, ktdre bgdq realizowaly zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjp

os6b bpdqcych czlon kam i grup spoleczn ie m arginalizowanych

nie

NaleZy podai minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b naleZ4cych do.iednej lub wigce.i kategorii, o kt6rych mowa w arl' 22

ust.2 ustawy pzp, nie mnieiszy niz30oh, os6b zatrudnionychprzezzaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w

%)

SEKCJA,I: ZAMAWIAJACY

Postgpowan ie przepr ow adza centralny zamawiaj qcy

nie

postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie postppowania

nle

lnformacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierzyl/powierzyli prowadzenie postgpowania:

Postgpowanie j est przeprow adzane wsp6 ln ie przez zam awiaj qcych

nie

Jezeli tak, naleZy wymien i( zamawiajqcych, kt6rzy wsp6lnie przeprou'adzaj4 postgpowanie oraz podat adresy ich siedzib,

kajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z danymi do kontaktdw:
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Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postppowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristw czlonkowskich Unii

Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wieti publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. l) NAZWA I ADRES: Szkola Podstawowa nr 20 im, Jaroslawa D4browskiego, krajowy numer identyfikacyjny 21776800000,

ul.Al.J6zefaPilsudskiego 26,20407 Lublin,woj. lubelskie,paristwo,tel.8l532l 435,e-mail ,faks815349971.

Adres; strony intemetowej (URL): http://bip.lublin.eu/bip/sp20/index.php?t=200&id=4947

I. 2) IIODZAJ ZAMAWIAJ.{CEGO : Adm inistracj a samorz4dowa

1.3) WSPOLNE UDZIELANTE ZAMOWIENIA Qeteli doytce:):

Podzial obowi4zk6w miEdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postQpowania, w tym w przypadku

wsp6lnego przeprowadzania postppowaniazzamawiajqcymi z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z

zamawiajqcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie zaprzeprowadzenie

postgpowania odpowiadaj4 pozostali zamawia.jqcy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przezka2dego z zamawia.i4cych

indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i narzecz pozostalych zamawiaj4cych):

I.4) ftIOMUNIKACJA:

Nieog;raniczony, pelny i bezpo5redni dostgp do dokument6w z postgpowania moZna uzyskad pod adresem (URL)

Adres strony internetowej, na kt6rej zamteszczona bpdzie specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia

tzk

u,ww.so20.bio.lublin.eu

Dostgp do dokument6w z postppowania jest ograniczony - wipcej informacji mo2na uzyskad pod adresem

nle

Oferfy lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nale2y przesylad:

Elektronicznie

nie

arlres
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jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postppowaniu w inny sposdb:

ne jest przeslanie ofert lub wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w inny spos6b:

spos6b:

kurierem, osobiScie w siedzibie szkoly

Podstawowa nr 20 wl-ubline, al. Pilsudskiego 26, 20-407 Lublin

a efektroniczna wymaga korzystania znarzgdzii urzqdzefi lub format6w plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostppne

ieograniczony, pelny, bezpo$redni i bezplatny dostgp do tycbnarzpdzi moZna uzyskad pod adresem: (URL)

It1) nadana zam6wieniu przezzamawiajqcego: Dostawa artykul6w ZywnoSciowych dla Szkoty Podstawowej nr 20 im.

J D4brgwskiego w Lublinie w okresie od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r.

referencyjny:

Prze{ wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

nle

II.2) f.odzaj zam6wienia: dostawy

II.3) f nformacja o mo2liwo5ci skladania ofert czgSciowych

Zam{wienie podzielone jest na czpSci:

Thk

Qferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu moZna sklada( w odniesieniu do:

u,jszystkich czpSci

[.a) i<r6tki opis przedmiotu zam6wieni a (wielkoit, zakres, rofuaj i iloSt dostaw, uslug lub robdt budowlanych lub okreSlenie

zapotfzebowania i wymagari ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny
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produkt, uslugg lub roboty budowlane: Sukcesywne dostawy arlykul6w ZywnoSciowych do SP20 w Lublinie w podziale na VII

czgSci. Przedmiot zam6wienia zostal szczegolowo opisany w zalqczniku nrT a-gw specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia,

zwanej dalej SIWZ, na formularzach ofert cenowych.

II.5) tGl6wny kod CPV: 15000000-8

Dodatkowe kody CPV:15800000-6,03142500-3, 15100000-9, 15896000-5, 15220000-6, 15551000-5, 15810000-1, 15331000-7,

03222200 -5. r 5 8943 00-4

Il.6) tCalkowita wartoSd zam6wienia (jeieli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici zam6wienia)'.

WartoSi bez VAT:

Waluta:

ftv przypadku umdw ramowych lub dynamicznego systemu zakupdw - szacunkowa calkowita maksymalna wartoit w calym

okresie obowiqTywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupdw)

ll,7)l|.zyprzewidujesigudzieleniezam6wieri,okt6rychmowawart.6Tust. lpkt6iTlubwart. l34ust.6pkt3ustawy

Pzp: nie

II.8) Okres, w ktrirym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta umowa ramowa lub okres, na

kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

Okres w miesi4cach: l0

Il.9) | nformacje dodatkowe:

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

ur.r) WARUNKI UDZIAT-U W POST4POWANIU

IILl.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnofci zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych

przepis6w

Okreslenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai sig wykonawcy, ktorzy spelniaj4 warunki udzialu w

postQpowaniu, o kt6rych mowa w art. 22 ust I Ustawy PZP. Zamawiaj4cy dokona oceny spelnienia w/w warunku na

podstawie oSwiadczenia wykonawcy wg zasady spelnia/nie spelnia.

Informacje dodatkowe

III.l.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreilenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mogq ubiegai sip wykonawcy, ktorzy spelniajq warunki udzialu w
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p,ostQpowaniu, o kt6rych mowa w art.22 ust 1 Ustawy PZP. Zamawiaj4cy dokona oceny spelnienia w/w warunku na

p,odstawie oSwiadczenia wykonawcy wg zasady spelnia/nie spelnia.

Infbrmacje dodatkowe

InI.1.3) Zdolno5i techniczna lub zawodowa

O'kre5lenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai sig wykonawcy , ktorzy spelniajq warunki udzialu w

prrstppowaniu, o kt6rych mowa w art.22 ust I Ustawy PZP. Zamawia.iqcy dokona oceny spelnienia w/w warunku na

pr:dstawie oSwiadczenia wykonawcy wg zasady spelnia/nie spelnia.

Zamawiajqcy wymaga od wykonawcow rvskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzialu w postppowaniu

irnion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSci przy realizacji zam6wienia wraz z informacj4 o kwalifikacjach zawodowych

lub doSwiadczeniu tych os6b: nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

IlI.2.l) Podstawy wykluczenia okreSlone w art,24 ust. l ustawy Pzp

IlL2.2) Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust.5 ustawy Pzp nie

rrl.3) WYKAZ OSWIADCZEN Sru-AOINYCHPP.ZEZ WYKONAWCq W CELU WSTEPNEGO POTWIERDZENIA,

ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI UDZIAN,IJ W POSTEPOWANIU ORAZ

SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI

O5wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postppowaniu

tak

O5wiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

nie

III.4) WYKAZ OSWIADCZET! t US DOKUMENT6W , SKi-,ADANYCH PRZEZ WYKONAWCQ W

posTEpowANIU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO \\/ CELU POTWTERDZENIA OKOLICZNOSCI, O

KT6RYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT 3 USTAWY PZIP:

rrr.5) wyKAz oswrADCZEill lun DoKUMENT6W SKL,a'OANYCH PF.Z'EZ WYKONAWC4 W POSTpPOWANIU

NA \4'EZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIER]DZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W

ART.25 UST. l PKT I USTAWY PZP

IIt.5.l) W ZAKRESIE SPELNTANTA WARUNK6W UOZ:ler.U W POSTQPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OSWIADCZEN lUn DOKUMENTOW SKL.4,.DANYCH PF.:ZF,Z WYKONAWC4 W POST4POWANIU

NA W'EZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W
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25 UST. I PKT 2 USTAWY PZP

INNE DOKUMENTY NIE wYMTENIONE W pkt IIl.3) - III.6)

ofertp skladaj4 sig nastppuj4ce zalqczniki; 1. Wypetniony i podpisany formularz ofertowy - zalqcznik nr I 2. Wypelniony i

isany formularz cenowy - zalqcznik nr 2 a-g 3. OSwiadczenie o spelnieniu warunk6w udzialu w postppowaniu o

ienie publiczne z art.22 ust. I ustawy Pzp - zal4cznik nr 3 4. Wzoru umowy - parafowany przez WykonawcE -

nr 4 5. Oswiadczenie finansowe- zalqcznik nr 5 6. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia- zalqcznik nr 6 7.

odpis z wlaSciwego rejestru (zaSwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej, Krajowego Rejestru

lub innego rejestru je2eli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do odpowiedniego rejestru), zaSwiadczenie

ione nie wczeSniej, niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert (dotyczy przedsigbiorc6w).

ry.1

IV.l

ry.1

) Tryb udzielenia zam6wienia: przetarg nieograniczony

Zam awiaj4cy 24da wniesienia wad ium :

Przewiduje sip udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

1y.lf4) Wymaga sip zlo2enia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dot4czenia do ofert katalogdw elektronicznych:

die

$oputr.ru sig zloZenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert katalog6w elektronicznych:

rlie

Iirformacje dodatkowe:

ry.1]5.) Wymaga sig zloienia oferty warianfowej:

die

Sopuszcza sig zloZenie oferty wariantowej
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Przewidywana liczba wykonawc6w,ktfrzy zostanq zaproszeni do udzialu w postgpowaniu

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

wykonawc6w

ana minimalna liczba wykonawc6w

liczba wykonawc6w

selekcji wykonawc6w:

) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:

ramowa b edzie zaw arla'.

ilkoma wykonawcami

formacie dodatkowe:

o obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sip zlo2enie ofert w formie katalog6w

icznych:

nie

Pfzewiduje sig pobranie ze zloaonych katalog6w elektronicznych infornracji pohzebnych do sporz4dzenia ofert w ramach

uinolvy ramowej/dynamicmego systemu zakup6w:

nle

IV. l.E) Aukcja elektroniczna

Przerfidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z

oglosleniem) nie

Nahif wskazad elementy, kt6rych warto5ci bpdq przedmiotem aukcji eNektronicznej:

Przer{,iduje sig ograniczenia co do przedstawionych warto6ci, wynikajqce z opisu przedmiotu zam6wienia:

nie

NaleZ! podaC, kt6re informacje zostan4 udostppnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej orazjaki bqdzie termin ich
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je dotycz4ce przebiegu aukcj i elektronicznej :

przewidziany sposdb postEpowania w toku aukcji elektronicznej ijakie b9d4 warunki, na jakich wykonawcy bEdq mogli

(m inimalne wysokoSci post4pieri):

je dotycz4ce wykorzystywanego sprzetu elektronicznego,rozwiqzah i specyfikacji technicznych w zakresie pol4czeri:

ia dotyczqce re.jestracii i identyfikac.ji wykonawc6w w aukcji elektroniczne.j:

o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

ia wieloetapowa

ff czas trwanla etaDu

wykonawcy, kt6rzy nie zlo2yli nowych postqpien, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu: nie

arunki zamknigcia aukcji elektronicznej :

YTERIA OCENY OFERT

) Kryteria oceny ofert:

) Kryteria

Znaczenie

100.00

) Zastosowanie procedury, o ktrirej mowa w art.24aa ust. I ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

ne wymagani4 kt6re musz4 spelnia6 wsrystkie oferty:

ane jest zastrzeLenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstQpnych bez przeprowadzenia negocjacji nie

jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenialiczby ofert: nie

podad informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

dodatkowe

Iv.

nie

rv.3)

rv.3.
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Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

i wymagafl zamawiaj4cego lub informac.ja o sposobie uzyskania tego opisu:

o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w, ktdrzy podczas dialogu konkurency.inego przedstawili rozwi4zania stanowi4ce

do skladania ofert, jezeli zamawiaj4cy przewiduje nagrody:

harmonogram postgpowania:

dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiqzah: nie

podad informacje na temat etap6w dialogu;

dodatkowe:

) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagani4 kt6rym musz4 odpowiadad wsrystkie oferty:

negocjacji na etapy w celu ograniczeniuliczby ofert podlegaj4cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri6w oceny

w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

elektroniczna

strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

strony internetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji elektronicznej:

ia dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytac.ji elektroniczne.i, w tym wymagania techniczne u'z4dzeh

znych:

postEpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreSlenie minimalnych wysokoSci post4pieri:

ie o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

ytacja wileloetapowa

nr czas trwanra etaDu

rv.3.

Opis

rv.4)

IV

EK
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Term

Term

ykonawcy,

otwarcia

i warunki

kt6rzy nie zlo2yli nowych post4pieri, zostan4zakwalifikowani do nastgpnego etapu: nie

licytacji elektronicznej :

zamkniEcia licytacj i elektronicznej :

dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do tre5ci zawieranej umowy w sprawie zam6wienia publicznego, albo

warunki umowy, albo wz6r umowy:

dotycz4ce zabezpieczenia naleirytego wykonania umowy:

dodatkowe:

IV ZMIANA UMOWY

Prze sig istotne zmiany postanowief zawartej umowy w stosunku do tre5ci oferty, na podstawie kt6rej dokonano

wykonawcy: nie

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym Qe2eli dotyczy).

i sluZ4ce ochronie informacji o charakterze poufnym

) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu;

30/0812016, godzina: 10:00,

ie terminu skladania wniosk6w, zewzglpdu na piln4potrzebg udzielenia zam6wienia (przetwg nieograniczony,przetarg

czony, negocjacje z ogloszeniem):

powody:

lub jpzyki, w jakich mog4byd sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu

) Termin zwiqzania ofertq; do:2910912016

) Przewiduje sip uniewa2nienie postppowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku nieprzyznania Srodk6w

z bud2etu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez pafstwa

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt6re mialy by( przeznaczone na sfinansowanie

nle

Ws

IV.6.

Data:

Jezy

IV.

w
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calo5r:i lub czgSci zam6wienia: nie

IV,6.li) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, je2eli Srodki slu24ce sfinansowaniu zam6wieri

na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re zamawiaj1cy zamierzalprzeznaczyi na sfinansowanie calo5ci lub czg5ci

zam6wienia, nie zostaly mu przyznane nie

IV.6.6) Inform acje dodatkowe:

ZAI,ACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCTOWYCH

Czg6d nr: I Nazwa: Dostawa r62nych artykul6w spo2ywczych

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t budowlanych lub okreilenie

zapotrzebowania i wymagait) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre6lenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, uslug€ lub roboty budowlane:Dostawa r6znych artykulow spo2ywczych idostawa.iaj. Migdzy innymi: przyprawy,

mqki, kasze, makarony, dzemy, mi6d, soki, woa mineralna ijaja. Wszystkie produkty nie mog4 zawierai glutaminianu

monosodowego. Produkty majqspelniai wymogi zRozporz4dzenia Ministra Zdrowiazdnia26.08.2015r.(Dz. U.2015 po2.1256)

Czytelnie oznakowane z terminem waZnoSci na nieuszkodzonym opakowaniu, nie kr6tszym niz 30 dni od daty dostawy.

Sukcesywne dostawy wg zapotrzebowania. Termin zakoficzenia 30.06.2017 r.

2) Wsp6lny Slownik Zam6wiefi (CPV): I 5000000-8, I 5800000-6, 03 I 42500-3

3) WartoSC cz€Sci zam6wienia (je2eli zamawiaj4cy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):

Wartc,Si bez VAT:

Waluta:

4)t Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesi4cach: l0

5) Kryteria oceny ofert:

Airyteria Znaczenie

cena 100.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg5i nr: II Nazwa: Dostawa mipsa i wyrob6w wieprzowych, wolowych i drobiowych

l) Kr,6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloic dostaw, uslug lub robdt budowlanych lub okreilenie

zapotr.zebowania i wymagafi) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreilenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, uslugg lub roboty budowlane:Dostawa mipsa i wyrob6w wieprzowych, wolowych i drobiowych. Migso, wyroby

wiepr:zowe, wolowe i drobiowe maj4 byi SwieZe, bez oznak mroZenia z podanym terminem waZnoSci nie kr6tszym niZ 5 dni od

daty dostawy. Barwa miEsa zgodna z naturaln4 konsystencja.jgdrna, zapach zgodny z naturalnym. Produkty maj4 spelniai

wymo,gi zRozporz4dzeniaMinistra Zdrowiazdnia26.08.20l5r.(Dz. U.2015 poz,l256). Sukcesywne dostawy wg
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zapotrzebowania. Termin zakohczenia 3 0.06.20 1 7r.

2) Wsp6lny Slownik Zam,lwief' (CPV): 15000000-8, 15100000-9

3) WartoSd czQ5ci zamdwienia fie2eli zamawiaj4cy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):

Warto5i bez VAT:

Waluta:

4'.1 Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiqcach: l0

5) Kryteria oceny ofert:

lSyteria Znaczenie

cena 100.00

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

Czg5i nr: III Nazwa: Dostawa mroZonek

l) Kr6tki opis przedmiotu zamdwienia fuielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw, ustug lub rob6t budowlanych lub okreilenie

zapotrzebowania i wymagafi) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, uslugg lub roboty budowlane:Dostawa mroZonek i ryb mroZonych. V'/arzywa i owoce mroZone i filety rybne. Produkty

glEboko mrozone bezoznakrozmraaania, opakowani szczelne bez uszkodzeri zwyraLnym opisem produktu i terminem waZnoSci.

Transport w temperaturze min -18C. Sukcesywne dostawy wgzapotrzebowania. Termin zakohczenia30.06.2017r.

2) Wr;p6lny Slownik Zam6wiefi (CPV): 15000000-8, 15220000-6, 15896000-5

3) Warto(d czpsci zam6wienia (jeZeli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

WartoS6 bez VAT:

Waluta:

4l Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesi4cach: l0

5) Kryteria oceny ofert:

)?yteria Znaczenie

c)ena 100.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg5d nn IV Nazwa: Dostawa mleka i przetwor6w mlecznych

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloSc dostaw, uslug lub rob6t budowlanych lub okreilenie

zapot,rzebowania iwymagah) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, uslugg lub roboty budowlane:Dostawa mleka i przetwor6w mlecznych. Migdzy innymi: mleko, maslo, Smietana,

jogurt, ser zolty,twar6g, serek homogenizowany. Opakowania szczelne bez uszkodzeft. Sktad produktu i termin przydatnoSci do
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spozycia (minimum 10 dni) na opakowaniu. Produkty maj4 spelniad wymogi zRozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia

26.08.2015r.(D2.U.2015 poz.l256). Sukcesywne dostawy wg zapotrzebowania. Termin zakohczenia30.06.20l7r.

2) Wsp6fny Slownik Zam,5wieft (CPV): 15000000-8, 15551000-5, 15500000-3

3) Warto5d czp5ci zam6wienia fieZeli zamawiaj4cy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):

Warto5i bez VAT:

Waluta:

4',1 Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesi4cach: l0

5,1 Kryteria oceny ofert:

l(ryteria Znaczenie

cena l00.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg56 nr: V Nazwa: Dostawa pieczywa i Swie2ych wyrob6w piekarskich i ciastkarskich

t) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloSt dostaw, uslug lub rob6t budowlanych lub okreilenie

zapotrzebowania i wymagait) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, uslugg lub roboty budowlane:Dostawa pieczywa iSwieZych wyrob6w piekarskich iciastkarskich. Migdzy innymi

r62ne rodzaje chleba i bulek, grzanki, p4czki, cebularz. Wszystkie produkty produkowane w dobie dostawy. Sklad wszystkich

produkt6w ma by6 zgodny zRozporzqdzeniem Ministra Zdrowiaz dnia26.08.2015r.(Dz. U. 2015 po2.1256). Sukcesywne

dostarvy w g zapotr zeb owani a. Term in zakonczenia 3 0.0 6.20 1 7 r.

2) Wsp6lny Slownik Zam,lwiefi (CPV): 15000000-8, 15810000-9

3) WartoSd czp5ci zam6wienia fie2eli zamawiaj4cy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):

Warto,Si bez VAT:

Waluta:

4)'Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesi4cach: l0

5) Kryteria oceny ofert:

B!ryteria Znaczenie

cena 100.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czgid nr: Vl Nazwa: Dostawa owocdw i warzyw krajowych, kiszonek i owocdw cytrusowych

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t budowlanych lub okreilenie

zapotrzebowania iwymagafi) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre6lenie zapotrzebowania na innowacyjny
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produkt, uslugg lub roboty budowlane:Dostawa owoc6w i warzyw krajowych, kiszonek i owoc6w cytrusowych. Warzywa i

owoce powinny byi Swieze, jgdrne bez uszkodzefi mechanicznych, wolne od szkodnik6w i zanieczyszczeh ziemi4 wygl4d, ksztalt

i zapach wiaSciwy dla danej odmiany.Sukcesywne dostawy wg zapotrzebowania. Termin zakofczenia 30.06.2017r.

2) Wsp6lny Slownik Zamfwiefi (CPV): I 5000000-8, 1533 1000-7, 03222200-5, I 5300000- I

3) Warto56 czpSci zam6wienia fie2eli zamawiaj4cy podaje informacje o warto6ci zam6wienia):

WartoSi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesi4cach: l0

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

cena 100.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg5d nr: VII Nazwa: Dostawa wyrob6w garmaZeryjnych (6wieZych)

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoS6, zakres, rodzaj i iloii dostaw, uslug lub rob6t budowlanych lub okreilenie

zapotrzebowania i wymagait) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, uslugg lub roboty budowlane:Dostawa wyrob6w garmuZeryjnych Swiezych. Migdzy innymi pierogi zftLnym

nadzieniem, pyzy, kluski Slqskie i leniwe, gol4bki z miEsem i ryZem. Wszystkie produkty powinny byi SwieZe (wyprodukowane w

dobie przed dostaw{, rgcznie robione, nie mroZone. ZawartoS(, farszu w pierogach: min. 50%, gol4bki: zawartoi( mipsaT0o/o,

zawartoSi ryZu 30o . Sklad, termin produkcji i waZnoSci dolqczone do kazdej dostawy. Wyroby majq spelniai wymogi z

Rozporz4dzeniaMinistra Zdrowiazdnia26.08.20l5r.(Dz. U.2015 poz.l256). Sukcesywne dostawy wgzapotrzebowania. Termin

zakohczenia 3 0.0 6.20 1 7 r.

2) Wsp6lny Slownik Zamfwiei (CPV): 15000000-8, 15894300-4

3) Warto56 czp5ci zam6wienia fie2eli zamawiaj4cy podaje informacje o warto6ci zam6wienia):

WartoSC bez VAT:

Waluta:

4't Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesi4cach: l0

5) Kryteria oceny ofert:

K.ryteria Znaczenie

ena 100

6) INFORMACJE DODATKOWE:

wIqpDYBEKTOA
h4Y ^ /,
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Wr Foiew Patywpsha
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