Choszczno: Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych dla Ośrodka Sportowo
Wypoczynkowego w Choszcznie
Numer ogłoszenia: 266316 - 2008; data zamieszczenia: 23.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Choszczno , ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno, woj.
zachodniopomorskie, tel. 095 7659300, faks 095 7659306.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.choszczno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mięsa i wyrobów
mięsnych dla Ośrodka Sportowo Wypoczynkowego w Choszcznie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia są dostawy mięsa i wyrobów mięsnych dla Ośrodka Sportowo Wypoczynkowego
w Choszcznie. Szczegółowy opis asortymentowo ilościowy przedmiotu zamówienia określa
Załącznik nr 2 ASORTYMENTOWO - CENOWY SIWZ. Sposób realizacji zamówienia
sukcesywnie według zapotrzebowania..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.00.00-2, 15.13.11.30-5, 15.13.11.35-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.12.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy potwierdzający spełnienie poniŜszych warunków: -Posiadający
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień ( np. koncesje, zezwolenia i
licencje); -Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; -Znajdujący
się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; nie
podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; -Nie podlegający
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Ocena spełniania w/w
warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia), w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych
dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iŜ warunki w/w zostały przez Wykonawcę
spełnione. Nie spełnienie chociaŜ jednego z w/w warunków wyklucza Wykonawcę z
postępowania..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące
dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie
uprawnień/pełnomocnictw osób składających wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu oraz ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów
rejestrowych. 3. Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w
zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym. 4. Oświadczenie Wykonawcy
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień
publicznych. 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez
wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia naleŜy złoŜyć
następujące dokumenty: -Dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca zamieszkały poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: -Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.
2.1. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: - nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. 4
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie
wcześniej niŜ w terminach określonych w niniejszym pkt. 4 Dokumenty wymagane w
przypadku składania oferty wspólnej: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o
udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do
oferty naleŜy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do
reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy. Oferta winna zawierać:
oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. VI SIWZ dla kaŜdego partnera z osobna,
pozostałe dokumenty składane są wspólnie. WyŜej wymienione dokumenty mogą być
złoŜone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez
Wykonawcę lub osobę - osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem (za
zgodność z oryginałem). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę..
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: najniŜsza 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.choszczno.bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd
Miejski w Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 31.12.2008 godzina 10:00, miejsce: Sala Narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul.
Wolności 24, 73-200 Choszczno.
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.

