


		Ożarów, dnia: 20.07.2011

Z A T W I E R D Z A M:
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
 im. Edwarda Szylki w Ożarowie
................................................
(podpis)
S p e c y f i k a c j a   I s t o t n y c h   W a r u n k ó w
   Z a m ó w i e n i a
(SIWZ)
1.	Nazwa i adres zamawiającego.
Zamawiający:	
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki
adres email. zso-ozarow@wp.pl" zso-ozarow@wp.pl
strona www.zso-ozarow.oswiata.org.pl" www.zso-ozarow.oswiata.org.pl
fax 15 8611993
2.	Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie jest prowadzone w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.  759 ze zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.
3.	Opis przedmiotu zamówienia.
 Dostawa mięsa, wyrobów, przetworów mięsnych,
podrobów wędliniarskich

Zakres i wielkość realizacji dostawy objęty przedmiotem zamówienia obejmuje;

Lp.
Asortyment
j.m.
Zapotrzebowanie
1.
Schab b/k
kg
800 
2.
Karczek wieprzowy b/k
kg
100 
.3
Szynka b/k
kg
300 
4.
Kiełbasa zwyczajna
kg
450 
5.
Kiełbasa wiejska
kg
80 
6.
Boczek surowy
kg
250 
7.
Boczek wędzony
kg
150 
8.
Smalec
kg
120 
9.
Kiełbasa parówkowa
kg
50 
10.
Wątróbka drobiowa
kg
200 
11.
Łopatka b/k
kg
1700 
12.
Udko kurczaka świeże
kg
1000 
13.
Kurczak świeży
kg
150 
14.
Filer drobiowy
kg
750 
15.
Wołowina b/k
kg
100 


	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.

	Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg  Kod CPV  
 15100000-9
4.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.	Zamawiający nie przewiduje robót uzupełniających. 
7. Termin realizacji zamówienia 01 września 2011 do 31 sierpnia 2012
7.1 Warunki płatności: przelewem do 14 dni od dnia wystawienia faktury.
7.2 Faktura będzie wystawiona raz w miesiącu (na koniec miesiąca na podstawie WZ)
8  Warunki realizacji zamówienia:
Sukcesywna dostawa przedmiotu przetargu w miarę potrzeb w godzinach 
od 6.00 – 8.00 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki, Stołówka szkolna, Osiedle Wzgórze 54, 27 – 530 Ożarów. Asortyment i ilości będą dostarczane po wcześniejszym uzgodnieniu Zamawiającego z Wykonawcą. Zamawiający każdorazowo określi termin i ilość dostawy. 
Towar będzie dostarczany środkiem transportu posiadającym świadectwo dopuszczenia wydane przez SANEPID do przewozu artykułów mięsnych
 8.1  . Termin realizacji – 24 godzin od terminu zgłoszenia zamówienia. 
 8.2 Zamawiający dopuszcza na zmniejszenie, lub zwiększenie ilości asortymentu 
w zależności od żywionych dzieci w roku szkolnym 2011/2012 nie zmieniając zakresu   asortymentu +/- 10%.
 8.3 Sprzedający zapłaci kupującemu karę umowną za zwłokę w dostarczeniu zamówionych towarów w wysokości 5% wartości zamówienia i pokryje różnicę cenowa jeśli Kupujący będzie zmuszony tą zwłoką do zakupu tego towaru i innego dostawcy.
8.4  Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia –Ożarów
9.	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 
1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
1.1 zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków  zamówienia ze wszystkimi  wymogami niniejszej SIWZ,
1.2  złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
10. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy  o spełnieniu warunków podmiotowych oraz spełniają warunki, dotyczące; 
10.1	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
    	  Na potwierdzenie należy:
Złożyć oświadczenie na załączonym druku- załącznik nr 1 do oferty
10.2     posiadania wiedzy i doświadczenia;
             Na potwierdzenie należy złożyć :
Wykaz wykonanych, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
Do pozycji z wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.
Wykaz dostaw – załącznik nr 2 do oferty

10.3  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
         Na potwierdzenie należy złożyć :
	Oświadczenie z art. 22 ust.1
10.4	sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Na potwierdzenie należy złożyć :
1 oświadczenie na załączonym druku- załącznik nr 1 do oferty
2 Jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów 
wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 10.4 dotyczącej tych podmiotów.
Uwaga; Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
10.5	  Nie podlegają wykluczeniu.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wymaga się złożenia następujących dokumentów:
1	oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 6 do oferty
2	aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust., 1 pkt. 2 ustawy, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
Jeżeli wykonawca wykazał spełnianie warunków podmiotowych, polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może żądać przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 10 

10.6	W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
10.6.1	w przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub udzielają pełnomocnictwa do reprezentowania ich postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. 
10.6.2	 w stosunku do spółki cywilnej, zamawiający na zasadzie art. 25 ustawy, żąda przedłożenia w ofercie umowy spółki cywilnej, jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, wskazującego na sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika.
10.6.3	w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki o  których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy podlegają sumowaniu.
10.6.4    w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
     zamówienia na podstawy art. 24 ust. 1 ustawy wymagane  jest załączenie do oferty    dokumenty dla każdego konsorcjanta oddzielnie, 
10.7  Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do ofert dokumentów wg zasady spełnia/nie spełnia 

10. 8	Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu.
	Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
11	Dodatkowe wymagania od Wykonawców.
11.1 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia innej firmie (podwykonawcy)
     jest   zobowiązany do:
-   określenia w złożonej ofercie informacji jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie  
    realizowany przez   podwykonawców.
 -  wynagrodzenie za dostawy wykonane za pośrednictwem podwykonawców
  Zamawiający ureguluje Wykonawcy po złożeniu oświadczenia przez podwykonawcę 
o uregulowaniu zobowiązań wobec niego za wykonane dostawy
 -   przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 
        6471 kodeksu cywilnego.
11.2 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez 
        podwykonawcę.
11.3 Konsorcjum przed podpisaniem umowy musi przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą  wzajemną współpracę i zobowiązania jego członków.
11.4 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z art. 36 ust.4 Ustawy Prawo 
        Zamówień Publicznych- załącznik nr 4 do oferty.
11.5 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do oferty świadectwo dopuszczenia sroka transportu wydane przez SANEPID do przewozu artykułów mięsnych.
11.6 Oświadczenie o spełnieniu wymagań HACCP.
12. Informacje dotyczące warunków składania ofert
12.1	Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.
12.2	Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 
12.3	Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13		Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia   spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
13.1	Oferta musi zawierać:
x
Oświadczenie  woli
1.	
·	Oświadczenie o spełnień wymagań HACCP
·	Oświadczenie Wykonawcy z art. 36 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. zakres robót powierzonych podwykonawcom zał. nr 4
2
Świadectwo dopuszczenia środka transportu wydane przez SANEPID do przewozu artykułów mięsnych
x
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków podmiotowych
1.
Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik  do SIWZ  o spełnianiu wymagań z art. 22 ust. 1 załącznik nr 1 do oferty
2
wykaz wykonanych dostaw wraz z dokumentami potwierdzający należyte wykonanie zamówienia zgodnie z postawionym warunkiem- załącznik nr 2 do oferty
3
W/w dokumenty mają potwierdzać spełnienie postawionych warunków podmiotowych
x
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
1.
Podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w  art. 24 ust.1 ustawy – załącznik nr 3 do oferty.
2
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust., 1 pkt. 2 ustawy, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
13.2	Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej w pkt. 13.1. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
13.3	Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do oferty cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana zamawiający nie bierze odpowiedzialności.
13.4	Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.
13.5	Wszystkie dokumenty składane z ofertą muszą mieć formę oryginału albo kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie zawierającej treść przez wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika.
13.6	Jeżeli pełnomocnik w imieniu wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału wykonawcy w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo musi zawierać upoważnienie do   złożenia takiego oświadczenia.
13.7	Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez wykonawcę
13.8	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie składanych dokumentów zastosowanie ma odpowiednio § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane  (Dz.U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym i podpisanym (każdy dokument) przez wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

14	Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
14.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę  faksu i e-mail. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, emailem jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów, faksu i e-maila  Zamawiającego zostały podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji.
14.2  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.		
15	Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
15.1	Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami:
Pani Halina Kwiecińska
16	Termin związania z ofertą.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
17	Wymagania dotyczące wniesienia wadium.
Wadium nie jest wymagane
19	Opis sposobu przygotowania ofert.
19.1.	Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
19.2.Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, określonych w SIWZ.
19.3.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
19.4.Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
	„Dostawa mięsa, wyrobów, przetworów mięsnych, podrobów wędliniarskich”
 „Nie otwierać przed  08.08.2011 o godz. 10.15”
Nazwę i adres Wykonawcy 
19.6. W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
20.	Miejsce i termin składania ofert.
20.1. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki
Sekretariat pokój nr 16 
Osiedle Wzgórze 54, 27 – 530 Ożarów
w terminie do dnia 08.08.2011 r. do  godziny 10:00.
20.2.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
21.	Miejsce i termin otwarcia ofert
21.1	Oferty zostaną otwarte w Zespole Szkól Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki 
w sekretariacie pokój 16, w dniu 08.08.2011 o godzinie 10:15
21.2	Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego wniosek.
21.3	Oferta wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie, z zastrzeżeniem zasad określonych w art. 26 ust 3.
21.4	Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
22.	Sposób obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca poda proponowane jednostki cenowe netto i brutto dla poszczególnych artykułów, oraz łączną wartość netto i brutto całości dostawy dla poszczególnych pakietów.
2. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
 z wykonaniem zamówienia.
4. Cena za dostarczane artykuły może ulec zmianie w stosunku do cen zawartych w ofercie Sprzedającego tylko w formie aneksu do umowy w przypadku:
	Zmiany cen producenta o udokumentowaną zmianę ceny

Zmiany te mogą nastąpić nie więcej jak o procent występujących zmian po udokumentowaniu przez Wykonawcę przesłanek powodujących zmianę, nie częściej niż raz na sześć miesięcy 
z tym, że pierwsza zmiana ceny może nastąpić po upływie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia dostawy.
5.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Lp.
Kryterium
Waga kryterium
1.
Cena
100%

Punktacja będzie się odbywać wg zasady:
Cena:
Najniższa wartość spośród zakwalifikowanych ofert  x 100
                      Wartość oferty badanej

22.5	Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę, której projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. 
24.	Istotne warunki umowy.
Określa projekt umowy jako załącznik do SIWZ.
25. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na warunkach określonych w projekcie umowy. 
26.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania udzielenie zamówienia.
Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości mniejszej od kwoty o której mowa w art.11 ust.8 ustawy.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej do której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 



Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ).
·	Załącznik  1	-	druk oferty cenowej.
·	Załącznik 2	-	 projekt umowy.
Załącznik nr 1 do SIWZ.  						
                                     

 ..................................................
                                                                                                  Miejscowość i data

.................................................................
     Pieczęć adresowa Wykonawcy
                Telefon/fax


OF E R T A    C E N O W A

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:
Dostawa mięsa, wyrobów, przetworów mięsnych,
podrobów wędliniarskich
UWAGA; proszę podać czytelny; adres e-mail 
……………………………………………………….. na który wykonawca będzie otrzymywał od zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem po otwarciu ofert. W związku z przysługującymi środkami ochrony prawnej wykonawcy, liczonymi od dnia powzięcia informacji należy upewnić się, że podany adres e-mailowy funkcjonuje w sposób poprawny.

Oferujemy realizację dostaw objętych przedmiotem przetargu zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę:

Lp.
Asortyment
J.m.
Cena netto za  1 kg
Cena brutto za 
1 kg
Ilość
Wartość netto całości dostaw
VAT %
Wartość brutto całości dostaw
1.
Schab b/k
Kg


800



2.
Karczek wieprzowy b/k
Kg


100



3.
Szynka b/k
Kg


300



4.
Kiełbasa zwyczajna
Kg


450



5.
Kiełbasa wiejska
Kg


80



6.
Boczek surowy
Kg


250



7.
Boczek wędzony
Kg


150



8.
Smalec
Kg


120



9.
Kiełbasa parówkowa
Kg


50



10.
Wątróbka drobiowa
Kg


200



11.
Łopatka b/k
Kg


1700



12.
Udko kurczaka świeże
Kg


1000



13.
Kurczak świeży
Kg


150



14.
Filet drobiowy świeży
Kg


750



15.
Wołowina b/k
Kg


100




RAZEM
x
x
x
x

x


Wartość netto całego zamówienia ………………………………..zł
Słownie zł: …………………………………………………………………………………...
Wartość brutto całego zamówienia ………………………………zł
Słownie zł: ……………………………………………………………………………………
4.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
5.	Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia tej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
6.	Oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty i wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z  ............. kartek.
7.	Załącznikami do niniejszej oferty są:
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do   
składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy)



Załącznik  nr 1 do oferty  – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 




(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)


OŚWIADCZENIE
(zgodnie z art. 22 ust. 1)


Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia spełniam warunki, dotyczące:	

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2)	posiadania wiedzy i doświadczenia;
3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kk.


      								      .........................................................
(imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)




Załącznik  nr 2 do oferty  


WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 


Przedmiot zamówienia
Wartość brutto
Data
Wykonania
Miejsce wykonania
Inwestor









 (miejscowość, data)							(podpis wykonawcy)





Załącznik nr 4 do oferty  

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy
Z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 ze zm.)
Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:  Dostawa mięsa, wyrobów, przetworów mięsnych i podrobów wędliniarskich  
Oświadczam, że zamierzamy/ nie zamierzamy * powierzyć wykonanie części zamówienia  podwykonawcom

WSKAZANE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM
Lp.

Dostawy, które mają zostać zlecone podwykonawcom
(podać opis i zakres)
1.


......................................................................................
2.


......................................................................................
3.


................................................................................
   
Wykonawca oświadcza także, że w przypadku wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej bezpośrednio przed podpisaniem umowy i po jej podpisaniu, wypełni wszystkie wymagania zawarte SIWZ dotyczące podwykonawców wg zasad ustalonych przez zamawiającego.

…………………………..				…………………………..
(miejscowość, data)							(podpis wykonawcy)




Załącznik nr 3 do oferty  
………………dnia……………………

 			  	               

OŚWIADCZENIE
(zgodnie z art. 24 ust. 1)


Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759ze zm)” 


Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kk.





								.........................................................
       					(imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego 
							przedstawiciela Wykonawcy)



załącznik nr 2 do SIWZ
UMOWA NA DOSTAWĘ MIĘSA ORAZ WYROBÓW I PRZETWORÓW MIĘSNYCH
PROJEKT


Zawarta w dniu ………………….w Ożarowie pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zwanym dalej „Sprzedającym”

a

Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki
Osiedle Wzgórze 54
27 – 530 Ożarów
…………………………………….
……………………………………
Reprezentowanym przez:
……………………………………………………………

§ 1
Sprzedający został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego …………zgodnie 
z ustawą z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2010r. nr 113, poz. 759, 
z późn.zm.) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ……..…z dnia ….……..
pod poz. ………

§ 2
1. Przedmiotem umowy są dostawy mięsa oraz wyrobów i przetworów mięsnych asortymentowo i cenowo zgodne z załącznikiem do umowy.
2. Kupujący może zmniejszyć lub zwiększyć (+/- 10%) ilości wymienione w załączniku do umowy w zależności od żywionych dzieci w roku szkolnym 2011/2012 bez skutków obciążających kupującego.
3. Kupujący zastrzega sobie możliwość wycofania niektórych pozycji wymienionych 
w załączniku do umowy i wprowadzeniu innych.

§ 3
Dostawy realizowane będą od dnia. 01.09.2011r. do dnia 31.08.2012 r.

§ 4
1. Dostawy powinny być świeże, dobrej jakości, kolor i zapach typowy dla danego asortymentu, bez zapachów obcych. Każda dostawa ma posiadać świadectwo badania wydane przez lekarza weterynarii.
2. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony asortyment towaru jest niezgodny z wymogami jakościowymi Sprzedający zobowiązany jest wymienić reklamowany asortyment na właściwy, natychmiast po zgłoszeniu reklamacji prze Kupującego.



§ 5
1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar na własny koszt w żądanej ilości i żądanym asortymencie w ustalonym terminie dostawy środkiem transportu posiadającym świadectwo dopuszczenia wydane przez SANEPID do przewozu artykułów spożywczo – mięsnych.
2. Dostawa zamówionego towaru następować będzie sugestywnie wg potrzeb Zamawiającego w godzinach od 6.00 – 8.00, na podstawie zamówień telefonicznych składanych w dniu poprzedzającym dostawę.

3. Miejscem dostawy towaru jest:
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki
Stołówka Szkolna
Osiedle Wzgórze 54
27 – 530 Ożarów

§ 6

Zgodnie z wynikiem postępowania:
Całkowita wartość netto zamówienia wynosi ………….…..zł, słownie: ……………….…
Całkowita wartość brutto zamówienia wynosi ……….…….zł, słownie…………………..

§ 7
1. Ceny za dostarczane artykuły mogą ulec zmianie w stosunku do cen zawartych w ofercie Sprzedającego tylko w formie aneksu do umowy w przypadku:
	Zmian cen producenta o udokumentowaną zmianę ceny

Zmiany te mogą nastąpić nie więcej jak o procent występujących zmian po udokumentowaniu przez Sprzedającego przesłanek powodujących zmianę ceny, nie częściej niż raz na 
6 miesięcy z tym, że pierwsza zmiana ceny może nastąpić po upływie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia dostawy.

§ 8
1. Kupujący będzie regulował należności za dostarczony towar przelewem bankowym 
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury za zamówiona partię towaru na rachunek Sprzedającego nr ……………………………………………. Faktura będzie wystawiana raz w miesiącu na podstawie druku WZ wystawionego przez Wykonawcę z każdą dostawą.
Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Kupującego. W przypadku nie uregulowania należności z faktury w w/w terminie, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy ustawowych odsetek.
2. Zapłata nastąpi w złotych polskich.
3. Faktura musi zawierać:
	Pełną nazwę asortymentu

Ilość dostarczonego asortymentu
Cenę jednostkową
Termin płatności
4. Zamawiający upoważnia do odbioru zamówienia Alinę Duszę – intendentkę stołówki szkolnej.

§ 9
1.Nie wypełnienie przez Sprzedającego warunków umowy tj. nieterminowe lub niezgodne po względem asortymentu, jakości bądź ilości dostawy daje podstawę Kupującemu do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
2. Sprzedający zapłaci kupującemu karę umowną za zwłokę w dostarczeniu zamówionych towarów w wysokości 5% wartości zamówienia i pokryje różnicę cenowa, jeśli Kupujący będzie zmuszony tą zwłoką do zakupu tego towaru u innego dostawcy.

§ 10
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedającego z jego winy, zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz Kupującego  kary umownej w wysokości 10% całkowitej wartości zamówienia netto wymienionej w § 6, a jeżeli zamówienie jest już wykonane, w wysokości 10% niezrealizowanej części zamówienia.

§ 11
Każda zmiana lub uzupełnienie niniejszej umowy wymaga pod rygorem nieważności aneksu do umowy podpisanego przez obie strony.

§ 12
Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Kupującego.

§ 13
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, a ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Kupującego
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.



  ………………………………                                      …………………………………
         Wykonawca                                                                         Zamawiający

