
  

Ożarów: Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa oraz wyrobów i 

przetworów mięsnych 

Numer ogłoszenia: 228250 - 2009; data zamieszczenia: 08.07.2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie , os. Wzgórze 

54, 27-530 Ożarów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8611016, faks 015 8611016. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa 

oraz wyrobów i przetworów mięsnych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 

sukcesywna dostawa mięsa oraz wyrobów i przetworów mięsnych jn: Lp. Asortyment j.m. Zapotrzebowanie 

1. Szynka b/k kg 280 2. Łopatka b/k kg 1700 3. Schab b/k kg 1000 4. Boczek surowy kg 250 5. Smalec kg 

60 6. Boczek wędzony kg 200 7. Kiełbasa zwyczajna kg 350 8. Kiełbasa wiejska kg 100 9. Filet drobiowy 

świeży kg 800 10. Udko z kurczaka świeże kg 1000 11. Kurczak świeży kg 150 12. Wołowina b/k kg 150 

Oferowany towar będzie w gat. I, będzie spełniał wszystkie wymogi fitosanitarne, będzie oznakowany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z odpowiednim terminem ważności zapewniającym bezpieczne 

jego zużycie. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim środkiem transportu w 

opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport i magazynowanie.. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010. 
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 1 Posiadają uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień; 2 Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznymi 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 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 wykluczeniom 

z postępowania o udzielenie zamówienia..  

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy złożą nastepujące 

dokumenty i oświadczenia: 1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze 

wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 1 do oferty. 2 Aktualny wpis właściwego rejestru 

sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w formie 

oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 3 Świadectwo dopuszczenia środku 

transportu wydane przez SANEPID do przewozu artykułów mięsnych. 4 Oświadczenie o spełnieniu 

wymagań HACCAP. 5 Wykaz podwykonawców przewidzianych do wykonania zamówienia wg 

załącznika nr 2 do oferty.. 

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.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.ozarow.pl. 
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Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół 

Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki Stołówka Szkolna Osiedle Wzgórze 54, 27 - 530 Ożarów. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2009 

godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki Stołówka Szkolna Osiedle 

Wzgórze 54, 27 - 530 Ożarów. 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: Nie dotyczy. 
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