
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.gzo.com.pl

Międzybrodzie Bialskie: Dostawa artykułów ogólnospo żywczych dla

Jednostek O światowych Gminy Czernichów

Numer ogłoszenia: 64950 - 2014; data zamieszczenia:  25.02.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie , ul. Bielska 2, 34-312 Międzybrodzie Bialskie,

woj. śląskie, tel. 33 866 18 65, faks 33 866 18 65.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.gzo.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna gminy..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa artykułów ogólnospożywczych dla

Jednostek Oświatowych Gminy Czernichów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa artykułów

ogólnospożywczych, Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15800000-6 na potrzeby żywieniowe

następujących jednostek oświatowych Gminy Czernichów: 1.Zespół Szkół w Międzybrodziu Bialskim, ul. Bielska 2,

34-312 Międzybrodzie Bialskie, NIP 553-246-15-95; 2.Zespół Szkół w Międzybrodziu Żywieckim, ul. Beskidzka

27, 34-312 Międzybrodzie Bialskie, NIP 553-246-14-48; 3.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie, ul.

Turystyczna 8, 34-311 Czernichów, NIP 553-246-14-54; 4.Szkoła Podstawowa Nr 2 im. T. Kościuszki w

Międzybrodziu Bialskim, ul. Kasperków 8, 34-312 Międzybrodzie Bialskie, NIP 553-20-47-111; 5.Przedszkole w

Międzybrodziu Żywieckim im. ks. Jana Hojdysa, ul. Beskidzka 6, 34-312 Międzybrodzie Bialskie, NIP

553-17-56-041; Asortyment: Ananas w puszce 565 g, szt 39 Barszczyk czerwony Krakus 300 ml lub równorzędny,

Szt. 159 Baton Grześki 28g, Szt. 120 Baton Princessa 28g lub równorzędny, Szt. 150 Bazylia 10 g, Szt. 27

Biszkopty okrągłe 120g, szt 684 Budyń śmietankowy 40g, szt 428 Bułka tarta Picolo 500g, kg 246,4 Buraczki

czerwone słoik 0,9 l, Szt. 253 Chrupki kukurydziane 100 g, Szt. 162 Chrupki kukurydziane małe 80 g, szt 107

Chrzan tarty 175 g,Szt. 25 Ciastka biszkopty podłużne 160g, Szt. 60 Ciastka Delicje 294 g lub równorzędne, szt

24 Ciastka Elitesse 14g lub równorzędne, szt 1227 Ciastka herbatniki Be-Mol 16g, Szt. 999 Ciastka kruche 1kg,

kg 9 Ciastka słomka ptysiowa 1kg, kg 9 Cukier, kg 1621 Cukier puder 500g, Kg 46 Cukier waniliowy 16g, szt 552
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Cynamon mielony Prymat 15g lub równorzędny, szt 84 Czekolada mleczna 100g, szt 697 Czosnek granulowany

20 g ,Szt. 40 Drożdże 100g, Szt. 78 Dżem truskawkowy 280 g, Szt. 278 Fix do spaghetti Knorr 45 g lub

równorzędny, szt 40 Galaretka owocowa 75g, Szt 340 Groszek konserwowy 400 g, Szt. 89 Herbata ex. Miętowa

20 saszetek, Szt. 8 Herbata Express Saga 100 szt., Opak. 178 Herbata granulowana 100g, szt 10 Herbata

owocowa 100 szt, szt 21 Kakao Puchatek 300 g lub równorzędne, Szt. 140 Kasza jęczmienna 1 kg, kg 5 Kasza

jęczmienna kartoniki 400g, szt 50 Kasza manna 1 kg, kg 76,1 Kasza wiejska 1 kg, kg 55 Kawa zbożowa 200g, szt

37 Ketchup Tortex 500g lub równorzędny, Szt. 112 Kisiel owocowy 77g, szt 520 Kminek cały 50 g, szt 76

Koncentrat pomidorowy Pudliszki 1 kg lub równorzędny, Szt. 137 Koncentrat pomidorowy Pudliszki 0,2 l lub

równorzędny, Szt. 161 Konserwa rybna w oleju 125 g, szt 77 Konserwa rybna w pomidorach 125 g, szt 20

Konserwa Tuńczyk w oleju 170 g, szt 34 Kostka rosołowa opak. 12 kostek, Szt. 169 Krem czekoladowy 200g, szt

125 Kucharek 200g lub równorzędny, szt 574 Kukurydza konserwowa 400g, Szt. 71 Kwasek cytrynowy 20 g, szt

94 Liść laurowy 6g, szt 107 Lubczyk otarty 10g, Szt. 44 Majeranek otarty 50 g, szt 61 Majonez 700 ml, szt 28

Makaron gwiazdki 250 g, kg 1 Makaron literki 250 g, kg 12,25 Makaron łazanki 500 g, kg 29 Makaron muszelki

400 g, kg 3,5 Makaron nitki Międzybrodzki 25 dkg lub równorzędny, Kg 332,25 Makaron spaghetti Lubella 400g

lub równorzędny, kg 158,8 Makaron świderki Lubella 500g lub równorzędny, kg 401,5 Makaron tarte ciasto 250 g,

kg 31 Margaryna 250 g, kg 3 Marmolada owocowa, kg 11 Masło 200 g, kg 182 Mąka krupczatka 1 kg, kg 29

Mąka poznańska 1 kg, kg 40 Mąka tortowa 1 kg, kg 440 Mąka wrocławska 1 kg, kg 465 Mąka ziemniaczana 1kg,

kg 64 Michałki cukierki, kg 4 Mieszanka krakowska cukierki, kg 4 Miód wielokwiatowy 370 g, Szt. 34 Mlekołaki

kulki 250 g lub równorzędna, Szt. 72 Musztarda delikatesowa 290 g, Szt. 57 Nutella duża 630 g, Szt. 64 Ocet

spirytusowy 10% 500ml, szt 26 Ogórki konserwowe 0,9 l, Szt. 434 Olej kujawski 1l, szt 691 Oregano 10 g, Szt.

46 Papryka czerwona słodka Prymat 20g lub równorzędne, szt 20 Papryka mielona 50g, szt 178 Petit Beurre

Herbatniki 220 g lub równorzędne, szt 50 Pieprz mielony 20 g, szt 279 Pierniki nadziewane w czekoladzie 0,5 kg,

Szt. 124 Płatki czekoladowe Nestle 600 g lub równorzędne, szt 9 Płatki śniadaniowe CINI-MINIS 250 g lub

równorzędne, Szt. 70 Płatki śniadaniowe Korn-Flakes 250 g lub równorzędne, Szt. 147,4 Płatki śniadaniowe

miodowe Cheerios 250 g lub równorzędne, szt 48 Płatki śniadaniowe Nesquick 250 g lub równorzędne, Szt. 131

Proszek do pieczenia 30g, Szt. 6 Przecier ogórkowy 290 g, Szt. 14 Przyprawa do kurczaka 25g, szt 77

Przyprawa do ryb Rolwit 20 g lub równorzędna, szt 16 Przyprawa lubczykowa Visana 65 g lub równorzędna, Szt.

49 Przyprawa w płynie Magii 1litr , szt 93 Ryż 1 kg, kg 140 Ryż kartoniki 400 g, Szt. 340 Sałatka obiadowa 0,9 l,

Szt. 270 Smalec, kg 93 Soczki owocowe 200ml, Szt. 845 Sok owocowy Kubuś Play 0,4 litra lub równorzędny, szt

818 Sok owocowy spiżarnia 420g lub równorzędny, Szt. 786 Sok pomarańczowy 1000 ml, szt 34 Sok

zagęszczony Paola 1000 ml, szt 30 Sos do spagetti 520 g, Szt. 125 Sól 1 kg, kg 237 Wafelki GIMINI 14g lub

równorzędne, szt 180 Wafelki śmietankowe 1kg, kg 33,6 Woda mineralna niegazowana 1,5 litra, szt 144 Ziele

angielskie 15g, szt 109 Zioła prowansalskie 10 g, Szt. 27 Żurek Śląski butelka 0,5 l, Szt. 313.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 15.80.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2014.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Do oferty musi być dołączony wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

również wykonywanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie -

referencje od co najmniej jednego kontrahenta, dowodzące iż wykonawca wywiązał się z dostaw

artykułów spożywczych w sposób należyty pod względem ilościowym i jakościowym dostarczanego

towaru (w przypadku kontrahenta który nie dostarczał artykułów spożywczych do jednostek

oświatowych Gminy Czernichów).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za spełnienie tego

warunku uzna złożenie stosownego oświadczenia - załącznik nr 3.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za spełnienie tego

warunku uzna złożenie stosownego oświadczenia - załącznik nr 3.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za spełnienie tego

warunku uzna złożenie stosownego oświadczenia - załącznik nr 3.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy -  w  tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz załączeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane lub  są  wykonywane

należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

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;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych lub  Kasy  Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia  zdrowotne i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

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;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
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terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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 pk t III.5)

Formularz oferty - załącznik nr 2 do SIWZ, Formularz cenowy - załącznik nr 1 do SIWZ, pełnomocnictwo lub

umowa podmiotów występujących wspólnie, wskazujących, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do

tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych dokumentów, wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ.

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.gzo.com.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Gminny Zespół Oświatowy w

Czernichowie, ul. Bielska 2, 34-312 Międzybrodzie Bialskie (Biuro mieści się w budynku Zespołu Szkół w

Międzybrodziu Bialskim)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  05.03.2014

godzina 10:00, miejsce: Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie, ul. Bielska 2, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

- biuro GZO (Biuro mieści się w budynku Zespołu Szkół w Międzybrodziu Bialskim)..

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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