

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 3/06
Zamawiający: Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
im E. Szylki w  Ożarowie, Świetlica z dożywianiem ; 
Oś. Wzgórze 54,27-530 Ożarów,tel./ fax  ( 015 ) 86 11 993
 

                                    Ożarów, dnia 08.08. 2006r.











SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


 PRZETARG  NIEOGRANICZONY 


O WARTOŚCI PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI
 60 000 EURO





DOSTAWA 
DRÓB CPV 15112000-6 

DLA  ŚWIETLICY Z DOŻYWIANIEM


 W ZESPOLE  SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
 IM. EDWARDA SZYLKI W OŻAROWIE 
Postępowanie prowadzone będzie na podstawie  ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. Nr 19 , poz. 177 z dnia 09.02.2004r. z późniejszymi zmianami) 

	

.



I.ZAMAWIAJĄCY

	  Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w  Ożarowie
 Oś. Wzgórze 54 , 27-530 Ożarów  tel./fax/ 015/ 8611993, e-mail zso-ozarow@wp.pl            pow. Opatów woj. świętokrzyskie zwany dalej „Zamawiającym”.
  
II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Dostawa:
1.Drób CPV 15112000-6 dla Świetlicy z dożywianiem w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie w niżej podanych ilościach:
- kurczak                    Min.120kg                Maks. 150kg
- udko			        500kg		          650kg
- filet drobiowy	        300kg		          400kg
Ilość zamówienia może ulec  zmianie w zależności od ilości żywionych dzieci w roku szkolnym 2006/2007. Mięso i wędliny powinny być dobrej jakości, świeże, kolor i zapach typowy dla mięsa i wędlin bez obcych zapachów zgodny z obowiązującą normą. Mięso powinno posiadać świadectwo badania lekarskiego przy każdej dostawie. Produkty powinny być dostarczane na miejsce Zamawiającego środkiem transportu posiadającym świadectwo dopuszczenia do przewozu w/w artykułów przez SANEPID. 

III.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności wg formularza przygotowanego przez Zamawiającego - załącznik nr 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
Ofertę cenową należy złożyć (wypełnić i podpisać) na druku oferty lub zgodnie z załączonym wzorem (Załącznik nr 1 SIWZ) i wymaganiami i ustaleniami specyfikacji istotnych  warunków zamówienia .
Wartość ofertową należy podać wyliczoną na podstawie formularza cenowego - załącznik nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
 Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
Oferta i dokumenty winne być podpisane przez osobę/y wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym/ w rejestrze handlowym lub innym albo we wpisie ewidencji działalności gospodarczej lub posiadająca/e pełnomocnictwo załączone do oferty. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik to pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną w formie oryginału. . 
Oferta musi być zgodna z wymaganiami podanymi w SIWZ i musi obejmować całość zamówienia. Wszystkie strony oferty powinny być spięte ( zszyte) w sposób zapobiegający możliwość dekompletacji jej zawartości na kolejno ponumerowanych stronach/numery powinny znajdować się w prawym dolnym rogu/. Numeracja zapisanych stron musi rozpoczynać się od   nr 1 , postawionego na pierwszej zapisanej stronie. Uzyskaną liczbę wpisać do formularza oferty załącznik nr 1 SIWZ. Każda zapisana strona powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty,   wszystkie  poprawki i zmiany w ofercie muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 
Ofertę należy złożyć (wypełnić i podpisać) na druku oferty lub zgodnie z załączonym
wzorem (Załącznik nr 1 SIWZ) i wymaganiami i ustaleniami specyfikacji istotnych  warunków zamówienia.


2.Oznaczenie ofert:
	Ofertę należy umieścić w  kopercie, zakleić. Kopertę należy  oznaczyć:



OFERTA 
                                   Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki 
  Ożarów
 PRZETARG  NIEOGRANICZONY
Na dostawę drobiu
NIE OTWIERAĆ DO DNIA 24.08.2006r. DO GODZINY 1030




	Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.

3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy lub warianty spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert równoważnych nie dopuszcza się składania ofert   częściowych. Treść oferty musi odpowiadać treści „SIWZ”
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Upoważnienie do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty w formie oryginału, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty - np.            z wyciągu z rejestru handlowego,
6. Do formularza oferty (załącznik nr 1 SIWZ) należy dołączyć wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty. 
7. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w  
    rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , jeżeli wykonawca , nie 
    później niż w terminie składania ofert , zastrzegł , że nie mogą one być udostępnione . 
    Wykonawca nie może zastrzec informacji , o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy prawo 
    zamówień publicznych . 
8. Oferty nie spełniające opisanych warunków będą odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1
    pkt.  2 ustawy prawo zamówień publicznych 

IV.WYMAGANIA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU – WYMAGANE  DOKUMENTY

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)  spełniają wymagania zgodnie z art. 22 , 23 ustawy prawo zamówień publicznych ,
b)  złożą ofertę zgodną z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,
c)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ,
d)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny , a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , 
e)  nie podlegają  wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych , 

2. Dokumenty wymagane od wykonawcy - brak których powoduje odrzucenie lub wykluczenie ofert na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia         
    19 maja 2006r.


2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – przedstawiający stan faktyczny i prawny na dzień otwarcia ofert , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  Oferta winna być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadająca pełnomocnictwo załączone do oferty. W przypadku gdy oferenta reprezentuje pełnomocnik - to oryginał pełnomocnictwa powinien być podpisany przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną . Dokument potrzebny do stwierdzenia czy , wykonawca jest uprawniony do wykonania zamówienia . Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez wykonawcę .

2.2. Właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne , lub zaświadczeń , że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu  - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert . 
Dokument niezbędny do oceny czy wykonawca nie jest wykluczony na podstawie art. 24 ustawy z postępowania , który należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez wykonawcę.

Wyżej wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę.

2.3 Złożenie oświadczenia wynikającego z art. 22 i 24 ustawy prawo zamówień         publicznych.
Brak wypełnionego i złożonego w niżej wymienionym terminie do siedziby zamawiającego formularza stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.  Zamawiający nie uznaje oświadczenia złożonego faxem lub ustnie. Podany poniżej termin dotyczy pisemnego oświadczenia złożonego do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 24.08.2006r do godziny 1000 .

V. PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Zapoznanie się z miejscem prac, oraz z terenem na którym zlokalizowany ma być przedmiot zamówienia , zadanie wszelkich pytań niezbędnych do prawidłowego przygotowania ofert.

2. Zabezpieczenie we własnym zakresie i na swój koszt wszystkich niezbędnych materiałów, środków transportowych potrzebnych do prawidłowej realizacji zadania.

3. Protesty i odwołania.
	Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie o zamówieniach publicznych, przepisach wykonawczych do ustawy jak też niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują środki odwoławcze przewidziane cytowaną wyżej ustawą. Postępowaniu odwoławczemu nie podlega; 
	- wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
 	- odrzucenie wszystkich ofert. 
	Wykonawca ma prawo złożyć protest na ręce zamawiającego w terminie 7 dni od daty, w której wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się nie później niż 7 dni przed upływem terminu składania ofert . Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony zamawiający odrzuca. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego , a także zawierać żądanie , zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu . 

Protest powinien zawierać; 
	a. wskazanie przepisów ustawy, które zdaniem protestującego zostały naruszone przez zamawiającego, 
	b. wskazanie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem ustawy a naruszeniem interesu prawnego, 
	c. żądanie protestującego, 
	d. uzasadnienie. 
	Wniesienie protestu możliwe jest jedynie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Rozstrzygnięcie protestu przez zamawiającego następuje w terminie 
do 10 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie .  
	

VI.TERMINY

1.Oferty należy składać w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie Oś. Wzgórze 54, w  sekretariacie pok. nr 20 w terminie do dnia 24 sierpnia 2006r do godziny 1000 .
2.Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu.
3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert tj. 24 sierpnia 2006 o godz. 1030 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 20 .
4.Termin realizacji zamówienia:
-  04 września 2006r. do 31sierpnia 2007r.

5.Wykonawca będzie związany złożona ofertą 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
6.W przypadku niemożliwości przygotowania oferty w ustalonym czasie (zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych) istnieje możliwość przedłużenia czasu na przygotowanie oferty i jej złożenie. 
7.Termin ogłoszenia wyników - po dokonaniu wyboru wykonawcy . Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu zostaną niezwłocznie poinformowani faksem oraz pisemnie o dokonanym wyborze.

VII.WYJAŚNIENIA I SPROSTOWANIA

1.Nie przewiduje się zwołania zebrania wykonawców.
2.Zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy składać na piśmie  przed wyznaczonym  terminem składania ofert w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im.E. Szylki w Ożarowie pok.20.Dopuszcza się możliwość składania pytań droga elektroniczna lub faxem, tel./fax (015)8611993, które jednak muszą zostać potwierdzone pisemnie przez składajacego zapytanie.  
3.Zamawiający prześle treść udzielanych wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikacje istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 
4.Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana do specyfikacji staje się częścią składową dokumentacji postępowania.
5.Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest: 
	Monika Śmigielska

6. Wykonawcy, którzy pobrali specyfikacje istotnych warunków zamówienia, o wszystkich zmianach, poprawkach czy dodatkowych informacjach w prowadzonym postępowaniu zostaną niezwłocznie powiadomieni pisemnie (w szczególnych okolicznościach także faksem).

OTWARCIE OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 sierpnia 2006r o godz. 1030 
2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 20 
3. W dniu otwarcia ofert zostaną ogłoszone:
    -  nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
    - cena  brutto otwieranej oferty, 
    -  termin wykonania zamówienia,
    -  warunki płatności,
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. Otwarcie ofert jest jawne . 
5. Zamawiający prześle informacje określone w pkt. 3, dla wykonawców nieobecnych na otwarciu ofert na ich wniosek.
6. W trakcie trwania procedury otwarcia ofert zostanie przygotowany wykaz uczestników      postępowania  i osób uczestniczących w postępowaniu po stronie Zamawiającego.


IX . KRYTERIA  OCENY ORERT

Przy wyborze najkorzystniejsze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

1.    Cena                            100 %       wartość kryterium                      100 punktów

X. SPOSÓB OCENY OFERT

1.Oferta będzie odrzucona jeżeli, np.;
	jest sprzeczna z ustawa lub specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

oferent nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określanych w ustawie lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo zaproszeniu do składania ofert,
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
jest nie ważna na podstawie odrębnych przepisów, 
2. Oceny ofert dokona komisja przetargowa  w 2 – etapach:
     - w pierwszym dokona w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.
Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą o zamówieniach publicznych i SIWZ zostaną odrzucone.
     -w  drugim etapie ocena merytoryczna według kryteriów określonych wyżej, będą rozpatrywane oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu.
        Zasady oceny: 
 Cena brutto za realizację całego zamówienia  - według wzoru:
 Ilość punktów zostanie określona wg. poniższego wzoru:
C= ( C n. : C do.)x 100
Gdzie: C – ilość punktów, C n. – cena oferty najtańszej wypływająca ze złożonych i ważnych ofert, 
C do – cena badanej oferty.
Z Wykonawcą, który otrzymał największą ilość punktów zostanie zawarta umowa na wykonanie zamówienia Art.,94 Ustawy prawo zamówień publicznych.



WARUNKI  DOSTAW I PŁATNOŚCI   

Zawarte w projekcie umowy załącznik nr 4 SIWZ



XII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Istotne postanowienia umowy - Załącznik nr 4 SIWZ

XIII WADIUM

Nie dotyczy

XIV. DODATKOWE INFORMACJE:

1. Po zakończeniu przetargu nastąpi  pisemne ogłoszenie jego wyników poprzez poinformowanie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, łącznie z zamieszczeniem ogłoszenia w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie. 
2. W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją ma zastosowanie ustawa prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, oraz akty wykonawcze do ustawy.

Załączniki:
1. formularz ofertowy - wzór,
2. formularz cenowy - wzór,
3. oświadczenie Art.22 i 24 ustawy prawo zamówień publicznych,
4. istotne postanowienia umowy- wzór.





									.......................................
										Zamawiający





Ożarów, dnia 08.08.2006r
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 3/06
Zamawiający: Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. E. Szylki w Ożarowie, Świetlica z dożywianiem;
Oś. Wzgórze 54 27 – 530 Ożarów; fax (015) 86 11 993
Wypełniony dołączyć do oferty!
                                                                                                                                       

        Wzór               Zał. Nr 1






FORMULARZ OFERTOWY


Wykonawca – dostawca (pełna nazwa)
………………………………………...
Fax…………………………………….
Data sporządzenia……………………..

OFERTA

Nawiązując do zaproszenia w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości poniżej 60000 Euro dla dostaw:
1- Drób          CPV 15112000- 6 
Dla świetlicy z dożywianiem w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie Os. Wzgórze 54, 27- 530 Ożarów, powiat Opatów, woj. Świętokrzyskie.
1. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia obejmującego dostawę, której zakres określono w ogłoszeniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w formularzu cenowym
w cenie:
 netto…………………………………., za maksimum zamówienia

brutto ………………………………….,za maksimum zamówienia 
Wartości zamówienia zgodne z formularzem cenowym załącznik nr 2 SIWZ.
Cena brutto obejmuje wszystkie składniki dostaw potrzebne do realizacji zamówienia w zaoferowanym czasie.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni zgodnie z punktem VI. 5 SIWZ
4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy (załącznik Nr 4 SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, że w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na niżej wymienionych warunkach w miejscu 
i terminie  wyznaczonym  przez Zamawiającego.
5. Podane w ofercie i wypełnione w załączniku Nr 2 do SWIZ /formularz cenowy/ ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji. Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia wg opisu podanego w SWIZ.
6. Oświadczamy jednocześnie, iż firma nasza:
- spełnia wszystkie wymagania wynikające z Art.22 oraz nie podlega wykluczeniu z mocy Art.24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
- spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu ,
- zapoznała się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjęła ją bez zastrzeżeń
  Oraz nie zgłasza żadnych uwag co do procedury udzielania zamówienia.
7. Przyjmujemy realizację niniejszego przedmiotu zamówienia w terminie podanym w SIWZ i w projekcie umowy zał. nr 4 SIWZ, 
8. Wyrażamy zgodę na warunki podane w SIWZ oraz w projekcie umowy,
9. Ofertę niniejsza składamy na ………….kolejno ponumerowanych stronach,
10.Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia /art.297k.k/.
11.Osoba/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
Załącznikami do niniejszej oferty są :
1……………………………………..
2……………………………………...
3………………………………………
4………………………………………
5………………………………………






                                                        Podpis osób wskazanych w dokumencie
                                                      uprawniającym do występowania w obronie prawnym lub
                                                   posiadającym pełnomocnictwo
   



Ożarów, dnia 08.08.2006r.
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 3/2006
Zamawiający: Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. E. Szylki w Ożarowie, Świetlica z dożywianiem;
Os. Wzgórze 54, 27- 530 Ożarów; tel/fax (015) 86 11 993
Wypełniony dołączyć do oferty!


 

Wzór             Zał. Nr 2 







FORMULARZ   CENOWY

Przetarg nieograniczony poniżej 60000 EURO w SZO. im. E. Szylki w Ożarowie dla Świetlicy z dożywianiem.


`
1.   DRÓB                                            CPV                                  15112000 - 6
ASORTYMENT
Ilość kg

Cena 1 kg
Wartość
uwagi


netto
brutto
netto
brutto

Kurczak
150





Udko
650





Filet
400





Razem
1200
X
X






Podpis osób wskazanych do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo


Ożarów , dnia.08.08.2006
Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 3/06
Zamawiający: Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
im E. Szylki w  Ożarowie, Oś. Wzgórze 54  27-530 Ożarów ;
 tel/fax  ( 015 ) 86 11 993
      Wypełniony dołączyć do oferty!                                 


Zał. Nr 3  SIWZ

		

					                     	 OŚWIADCZENIE                                                      
........................................................
........................................................
Nazwa i adres oferenta, telefon i fax.


OŚWIADCZENIE  O SPEŁNIENIU 
WARUNKÓW art. 22 i art. 24 
                     Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych
(Dz. U. NR 19 , poz. 177 , z dnia 9 lutego 2004r. ) 

        Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę drobiu                  CPV 15112000-6, do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki – Świetlicy z dożywianiem 
w Ożarowie w imieniu reprezentowanego przeze mnie przedsiębiorstwa oświadczam, że: 

1.jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi , 
2.posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, 
3.posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
4.nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia , 
5.nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, 
6.zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, oraz dodatkami do instrukcji dla oferentów i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń, 
7.nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna przez okres związania ofertą określony przez Zamawiającego, 
8.w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie umowy i w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego  nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą .





...............................................                                                      ........................................................                                                                                                                              
   Miejsce i data                                                                                           Podpis


                                                                  Podpis osób wskazanych w dokumencie
                                                              uprawniającym do występowania w obrocie
                                                                 prawnym lub posiadającym pełnomocnictwo.

Wzór                Zał. Nr 4 

Ożarów, dnia 08.08.2006r.
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 3/2006
Zamawiający: Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. E. Szylki w Ożarowie, Świetlica z dożywianiem;
Os. Wzgórze 54, 27- 530 Ożarów; tel/fax (015) 86 11 993
Wypełniony dołączyć do oferty!









ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
NR ....../2006



Zawarta w dniu .......................2006r. pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie – Świetlicą z dożywianiem, Osiedle Wzgórze 54, 27-530 Ożarów reprezentowaną przez:
-	Alicja Różańska –Cembrowska- Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im.         E. Szylki w Ożarowie
-	-Monika Śmigielska- Kierownik świetlicy z dożywianiem w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a.........................................................................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą  reprezentowanym przez:
.....................................................................................................................................
wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r.Dz.U. nr 19 z późniejszymi
 zmianami. 

§ 1

1.Przedmiotem umowy jest dostawa  drobiu – CPV 15112000 – 6 w niżej podanym asortymencie i ilości max:
- kurczak		       	   150kg
- udka                                 650kg
- filet drobiowy                   400kg

Dostawy powinny być świeże ,dobrej jakości ,kolor i zapach typowy dla danego asortymentu, bez obcych zapachów. Każda dostawa ma posiadać świadectwo badania wydane przez lekarza weterynarii.
2.Ilość zamówienia może ulec zmniejszeniu w zależności od ilości żywionych dzieci w roku szkolnym 2006/2007.

§  2

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na miejsce Zamawiającemu / tj. do Zespołu Szkól Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie/ żądane ilości i żądany asortyment w ustalonym terminie dostawy środkiem transportu posiadającym świadectwo dopuszczenia wydane przez SANEPID do przewozu artykułów spożywczych - mięsa.
Zamawiający może zwrócić dostawę jeżeli produkty będą odstępowały od podanych wymogów.

§  3

 Asortyment i ilości dostarczane będą po wcześniejszym uzgodnieniu Zamawiającego z 
Wykonawcą.
Zamawiający każdorazowo określi termin i ilość dostawy.  Dostawa będzie sukcesywna w miarę potrzeb.
Zgłoszenie powinno poprzedzać termin dostawy jeden dzień.
	
§ 4

Zamawiający za dostarczone dostawy będzie płacił przelewem w terminie 14 dni  od daty otrzymania faktury. Faktura będzie wystawiona raz w miesiącu /na koniec miesiąca/ na podstawie WZ -tek . 

Ceny obowiązują zgodnie ze złożonym formularzem cenowym  za 1kg – cena brutto, za max zamówienia  tj.:
- Kurczak                                                          ................ zł.
- Udko                                                              ................ zł
- Filet drobiowy                                                ................ zł

Zamawiający upoważnia do odbioru zamówienia  – Alinę Duszę – intendentkę świetlicy z dożywianiem.
Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie dokonywany przez Zamawiającego na podstawie druku WZ  wystawionego przez Wykonawcę z każdą dostawą.

W przypadku nie uregulowania należności z faktury w  w/w terminie, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy ustawowych odsetek.

Niedopuszczalna jest zmiana umowy oraz wprowadzenie do niej postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli  przy nich należałoby zmienić treść oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§5
 
Umowa obowiązuje od dnia 04 września 2006r. do dnia  31 sierpnia 2007r.



§ 6

Zamawiający może odstąpić od umowy:
	w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca naruszył zasady dostawy lub wykonał je nie zgodnie z niniejszą umową,

w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić   w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o w/w okolicznościach,
w przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z dostawą,
               4.  jeżeli dostarczany towar jest złej jakości .

§ 7

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność  Wykonawca
 /§ 6-1 lub   3 i 4  w wysokości 10% kosztów faktury za ubiegły miesiąc.

§ 8

Wszelkie zmiany warunków umowy mogą nastąpić za zgodą stron -  w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 9

Integralną częścią umowy jest:
	złożona oferta


§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.



§ 11
	
Ewentualne spory mogące  wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy strony podają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego –Rejonowy Sąd w Sandomierzu  





§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca.



                                                                                                                     
Wykonawca :                                                                              Zamawiający:































