Przedmiot: Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej
nr 2 w Zagórzu
Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 2 w Zagórzu
Województwo: podkarpackie
Adres: 38-540 Zagórz, ul. Wolności
Telefon: 134653901
Fax: nie podano
Strona internetowa: nie podano
Data publikacji: 2019-07-26
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 2 w Zagórzu, 38-540 Zagórz, ul. Wolności , REGON:
36941583800000
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa
artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zagórzu w roku
szkolnym 2019. Artykuły będą dostarczane do stołówki szkolnej przy Szkole podstawowej nr 2 w
Zagórzu w zależności od potrzeb w ilościach zamawianych telefonicznie przez przedstawiciela
szkoły. Dostawa nastąpić musi nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia złożenia
zamówienia . Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część
(zadanie)stanowi:1)Różne produkty spożywcze, 2)Produkty zwierzęce, mięso i podroby mięsne,
3)Wyroby piekarskie i ciastkarskie, 4)Produkty mleczarskie, 5)Świeży drób , 6)Dania gotowe,
7)Owoce, warzywa i produkty podobne, 8)Warzywa mrożone, 9)Ryby przetworzone i
konserwowane.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostaw w podanych asortymentach .Wykonawca
zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmiany Zamawiającego. Wszystkie artykuły
żywnościowe wchodzące w skład zamówienia i zaoferowane przez Wykonawcę powinny spełniać
ustanowione polskim prawem normy i przepisy dla artykułów żywnościowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zagórzu w
roku szkolnym 2019. Artykuły będą dostarczane do stołówki szkolnej przy Szkole podstawowej nr 2

w Zagórzu w zależności od potrzeb w ilościach zamawianych telefonicznie przez przedstawiciela
szkoły. Dostawa nastąpić musi nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia złożenia
zamówienia . Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część
(zadanie)stanowi:1)Różne produkty spożywcze, 2)Produkty zwierzęce, mięso i podroby mięsne,
3)Wyroby piekarskie i ciastkarskie, 4)Produkty mleczarskie, 5)Świeży drób , 6)Dania gotowe,
7)Owoce, warzywa i produkty podobne, 8)Warzywa mrożone, 9)Ryby przetworzone i
konserwowane.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostaw w podanych asortymentach .Wykonawca
zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmiany Zamawiającego. Wszystkie artykuły
żywnościowe wchodzące w skład zamówienia i zaoferowane przez Wykonawcę powinny spełniać
ustanowione polskim prawem normy i przepisy dla artykułów żywnościowych.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
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:
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:
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
0000-00-00 godzina: , miejsce:

