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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie , ul. Szkolna 1,
27-415 Kunów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 26 12 790, faks 41 26 12 790.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.jo.kunow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa
artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie w 2014
roku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w formie wykazu asortymentu zawierają
załączniki od 1.1. do 1.4. do SIWZ - oferty cenowe na dane części zamówienia,
stanowiące integralną część SIWZ. 2. Załączniki od 1.1. do 1.4. do SIWZ - oferty
cenowe na dane części zamówienia określają przewidywane roczne
zapotrzebowanie Zamawiającego wg asortymentu, maksymalnej przewidywanej
ilości oraz cen jednostkowych. Zadanie będzie realizowane sukcesywnie wg
zapotrzebowania Zamawiającego. 3. Miejscem dostawy jest stołówka Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kunowie przy ulicy Szkolnej 1. 4. W związku z możliwymi
zmianami ilości uczniów, której Zamawiający nie jest w stanie dokładnie określić
podane ilości produktów w poszczególnych częściach są szacunkowe i mogą ulec
zmianie. Podane ilości służyć będą wyłącznie do porównania ofert oraz wybrania
oferty najkorzystniejszej, tzn. że nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w
wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu
niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw. 5. Ceny
produktów spożywczych w okresie trwania umowy nie mogą ulec zmianie w stosunku

do wskazanych w ofertach cenowych. Ceny jednostkowe zawarte w załącznikach do
SIWZ uwzględniają również koszty transportu i rozładunku do wskazanych
pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego, do której będzie realizowana jednostkowa
dostawa. 6. Wykonawca wszystkie dostawy artykułów spożywczych do
Zamawiającego będzie realizował na podstawie zamówień składanych telefonicznie
lub faksem przez upoważnione osoby (pracowników stołówki) z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem, do godziny 13:00 tj. np. zamówienia na piątek będzie
składane co najmniej w czwartek do godziny 13:00. Dostawa będzie miała miejsce w
dniu następnym w godzinach 6:00 - 7:00, od poniedziałku do piątku. W
zamówieniach Zamawiający określał będzie dokładną ilość i rodzaj zamawianego
asortymentu. Wykonawca dokona również rozładunku zamówionego towaru. W
wyjątkowych sytuacjach zmiana godziny dostawy jest możliwa po uprzednim
telefonicznym uzgodnieniu pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 7. Odbioru
towaru w siedzibie Zamawiającego dokonają wyznaczeni i upoważnieni pracownicy
Zamawiającego. Odbiór powinien być potwierdzony odpowiednim dokumentem
odbioru, przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Po dokonaniu kontroli
jakości dostarczanych produktów nastąpi przyjęcie towaru. Nie dopuszcza się
pozostawiania żywności przez Wykonawcę osobom nieupoważnionym. 8. Dostawy
produktów nie będą odbywać się w czasie przerw w zajęciach szkolnych mających
miejsce w okresie obowiązywania umowy, tj. ferii, wakacji - z wyjątkiem
organizowania przez szkołę dyżurów, przerw świątecznych wynikających z
organizacji roku szkolnego zgodnie z przepisami prawa oraz w przypadku odwołania
zajęć przez dyrektora placówki, z powodu klęsk żywiołowych lub decyzji
administracyjnych dotyczących zamknięcia kuchni wydanych przez uprawnione do
tego organy administracyjne. 9. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie
dokonywać wyładunku i wniesienia dostarczonego towaru do wskazanych
pomieszczeń i ich rozładunku. Za datę i miejsce dokonania dostawy uważa się
dostarczenie wyrobów w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego. 10.
Wszelkie nazwy własne/handlowe i konkretne przykłady zamawianych towarów
wykazanych w SIWZ i ofertach cenowych stanowią jedynie przykłady, nie mają na
celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy Pzp, a mają za zadanie sprecyzowanie
oczekiwań jakościowych, użytkowych, funkcjonalnych i parametrów technologicznych
wskazanych przez Zamawiającego. 11. Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne. Przez produkt równoważny należy rozumieć produkt o tej samej jakości
lub wyższej, zgodny z normami krajowymi lub zagranicznymi, posiadający
maksymalny termin przydatności do spożycia. Za równoważne Zamawiający uzna
produkty, które posiadać będą te same składniki, konsystencję, gramaturę oraz
wartości odżywcze i walory smakowe co produkty podane przykładowo. W takim
przypadku należy wpisać jaki produkt oferuje Wykonawca. Jeżeli w tabelach
występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów lub określenie sugerujące
produkty konkretnych firm, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty
przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów,
równoważnych o właściwościach, parametrach nie gorszych niż określone w
tabelach. 12. W przypadku zaoferowania artykułu równoważnego Zamawiający
wymaga, aby opakowanie produktu zawierało informacje umożliwiające identyfikacje
spełnienia wskazanych wymagań minimalnych (parametrów) dla danego produktu
(gramatura, zawartość procentowa poszczególnych składników, wydajność z
opakowania, wartość odżywcza). W przypadku braku towaru o wymaganej przez
Zamawiającego gramaturze, dopuszcza się zaproponowanie przedmiotu zamówienia
w opakowaniach o innych lecz zbliżonych wielkościach lub gramaturach. W takim

przypadku Wykonawca winien przeliczyć wartość opakowania do gramatury
wymaganej przez Zamawiającego. 13. W przypadku braku na rynku produktu
stanowiącego przedmiot umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia go produktem równoważnym o tych
samych lub wyższych parametrach i zastosowaniu w jego cenie nie wyższej od ceny
przyjętej dla tej pozycji w ofercie. Przyczyny dopuszczalne: - zaprzestanie produkcji
danego asortymentu przez producenta, - zmiany gramatury danej pozycji
asortymentowej przez producenta produktu, - niedostępność produktu na rynku
powyżej 14 dni kalendarzowych; 14. Oferowane produkty spożywcze muszą spełniać
parametry jakościowe określone dla danego asortymentu przez Polskie Normy,
spełniać wymogi sanitarno - epidemiologiczne i zasady systemu HACCP.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu
przedłożenia pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i
spożycia, wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów
spożywczych. Na dostarczany towar Wykonawca winien posiadać właściwe atesty i
certyfikaty laboratoryjne, stosowne zaświadczenie właściwego lekarza weterynarii
poświadczające badanie dostarczanego mięsa które będzie udostępnione na prośbę
Zamawiającego. 15. Dostarczane produkty spełniać muszą prawem określone
wymogi dla tych produktów w tym wymogi zdrowotne. Jakość dostarczanych
produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla
produktów pierwszego gatunku i klasy. Produkty oznakowane mają być zgodnie z
wymaganiami rozporządzenia w sprawie oznakowania środków spożywczych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 137, poz. 966), tzn. muszą zawierać: nazwę, wykaz i ilość składników
lub kategorii składników, zawartość netto w opakowaniu, datę minimalnej trwałości
lub termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania, nazwę i adres
producenta lub przedsiębiorcy paczkującego środek spożywczy. 16. Przy każdej
dostawie jaj konsumpcyjnych oraz mięsa i wędlin zamawiający wymaga
przedstawienia handlowego dokumentu identyfikacyjnego (HDI) zgodnie z ustawą o
produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127) oraz
rozporządzeniem WE 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r., ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do
żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L139 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
17. Jaja powinny być świeże, klasa jakości A o normalnym kształcie, czyste,
nieuszkodzone, dostarczane w opakowaniach jednorazowych (papierowe
wytłaczaki), każde opakowanie zbiorcze powinno zawierać nazwę i adres
producenta, nazwa surowca, ilość sztuk, klasa jakości, data zniesienia, data
przydatności do spożycia, data wysyłki, warunki przechowywania. Data przydatności
jaj kurzych do spożycia minimum 28 dni od dnia dostawy Zamawiającemu. Do
wglądu aktualne badania bakteriologiczne jaj i fermy w kierunku salmonelli. 18.
Wędliny powinny mieć zapewnioną identyfikowalność (nazwa, wykaz i ilość
składników, zawartość netto w opakowaniu, data przydatności do spożycia, warunki
przechowywania, firma, adres producenta, informacje odnoszące się do źródła
pochodzenia). Mięso surowe nie może być przewożone w jednym pojemniku razem z
wędlinami. 19. Mięso wieprzowe i wołowe, mięso drobiowe, wędliny powinny być w
gatunku I, musza być świeże, dobrej jakości, pod względem właściwości
organoleptycznych (wygląd, smak, zapach). Nie rozmrażane. 20. Mrożonki owocowe
i warzywne oraz wyroby kulinarne i ryby powinny być jednolite odmianowo, w stanie
dojrzałości konsumpcyjnej, czyste, sypkie, nie oblodzone, bez trwałych zlepieńców,
bez uszkodzeń mechanicznych, o równych wymiarach, róże lub owoce nie
uszkodzone o barwie typowej dla danego gatunku i odmiany (z wyjątkiem

mieszanek). 21. W przypadku ryb mrożonych glazurowanych etykieta musi zawierać
informację dotyczącą procentowej zawartości ryby, opakowanie: czyste,
nieuszkodzone, szczelne, prawidłowo oznakowane w języku polskim, warstwy filetów
przełożone folią, elementy nie posklejane, łatwe wydobywanie pojedynczych
elementów z bloku, bez konieczności rozmrażania całości. 22. Mrożonki mają być
dostarczane do szkoły w formie nierozmrożonej. 23. Mleko i przetwory mleczarskie
powinny być wysokiej jakości bez zanieczyszczeń mikrobiologicznych i bakterii
chorobotwórczych. Mleko i przetwory mleczarskie powinny pochodzić z bieżącej
produkcji, posiadać termin przydatności do spożycia w chwili dostawy nie krótszy niż
5 dni przed jego upływem. 24. Artykuły spożywcze muszą być dostarczane w
opakowaniach detalicznych, każde opakowanie powinno zawierać nazwę i adres
producenta i nazwę surowca, ilość sztuk, klasę jakości, datę produkcji, datę
przydatności do spożycia, warunki przechowywania. 25. Opakowania artykułów
spożywczych - słoiki szklane, torebki papierowe, kartony, torby foliowe muszą być
odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności
szkodników, całe i szczelne. 26. Dostarczane produkty muszą być świeże,
pełnowartościowe, należytej jakości oraz będą dostarczane nie później, niż w połowie
okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu, z
zastrzeżeniem: wyroby garmażeryjne wyprodukowane będą w dobie dostawy; ryby i
mrożonki będą posiadać termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od
dostawy; jaja konsumpcyjne nie będą starsze niż 7 dni od daty pakowania; mięso i
wędliny będą produktami świeżymi, z terminem przydatności do spożycia nie
krótszym niż 5 dni od dostawy. Dostarczane produkty muszą być zgodne z opisem
zawartym w złożonej ofercie. Smak i zapach oferowanych artykułów spożywczych
powinien być charakterystyczny dla danego produktu bez obcych posmaków czy
zapachów. 27. Dostawy wszystkich artykułów spożywczych muszą być realizowane
zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej GHP/GMP. Przedmiot zamówienia
musi być dostarczony odpowiednim środkiem transportu spełniającym wymagania
obowiązujących przepisów prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywności, a w
szczególności Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.) wraz z przepisami
wykonawczymi oraz Ustawy z dn. 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm) 28. Oferowane
produkty powinny być należycie zabezpieczone w opakowaniach gwarantujących
bezpieczny transport i magazynowanie. Pojemniki i opakowania muszą posiadać
atest PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Pojemniki transportowe
powinny być czyste, bezwonne, łatwe do mycia i odkażania, zapewniające
zachowanie właściwej jakości w czasie transportu. Dokumenty potwierdzające
dopuszczenie środka transportu do przewozu artykułów żywnościowych winne być
do wglądu przez zamawiającego. Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować
się aktualnym zaświadczeniem lekarskim do celów sanitarno-epidemiologicznych,
które okazują na każde żądanie Zamawiającego. 29. Wykonawca ponosi całkowitą
odpowiedzialność za dostawę i wady jakościowe dostarczanych produktów (ukryte,
nie ukryte) i za uszkodzenia powstałe w wyniku ich transportu oraz zobowiązany jest
do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym zakresie i na własny koszt.
30. Zamawiający może odmówić odbioru dostawy w przypadku braków ilościowych i
jakościowych. Wówczas uznaje się, iż Wykonawca nie dotrzymał warunków dostawy.
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie tego samego dnia dostarczyć na własny
koszt i ryzyko brakujący asortyment i (lub) wymienić wadliwy asortyment na nowy
wolny od wad. 31. W przypadku nie dostarczenia zamówionego towaru w terminie

lub stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej lub złej jakości partii dostarczonego
towaru, Zamawiający nie dokona ich odbioru i zastrzega sobie prawo dokonania
zakupu interwencyjnego od innego dostawcy - w celu zaspokojenia potrzeb
związanych z prawidłowym funkcjonowaniem stołówki - w ilości i asortymencie
niezrealizowanej w terminie dostawy. W przypadku zakupu interwencyjnego
zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu Umowy oraz wartość umowy o
wielkość tego zakupu. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca
zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu
interwencyjnego, a ceną dostawy ustaloną w Umowie. 32. W przypadku trzykrotnego
nie zrealizowania w pełnym zakresie dostawy przez wykonawcę w wymaganym dniu
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. 33. Płatność za dostarczony towar
nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, na podstawie prawidłowo wystawionych
faktur dostarczanych wraz z towarem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury
do siedziby Zamawiającego..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.50.00.00-3,
03.14.25.00-3, 15.33.11.70-9, 15.89.60.00-5, 15.20.00.00-0, 15.80.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania
tego warunku. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku poprzez
złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania
tego warunku. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku poprzez
złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania
tego warunku. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku poprzez
złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania
tego warunku. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku poprzez
złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania
tego warunku. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku poprzez
złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
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 wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


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 siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, 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 terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności 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;

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.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia jeżeli nastąpi urzędowa
zmiana stawki podatku VAT. Zmiana następuje w formie pisemnego aneksu do
umowy ze skutkiem nieważności w razie jego niezachowania.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja
istotnych warunków zamówienia: www.jo.kunow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 20.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, ul.
Warszawska 45b, 27-415 Kunów, pok. 210 - Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Mięso, drób, wędliny.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Załącznik 1.1 do SIWZ - oferta cenowa określa przewidywane roczne
zapotrzebowanie Zamawiającego wg asortymentu, przewidywanej ilości oraz
cen jednostkowych. Zadanie będzie realizowane sukcesywnie wg
zapotrzebowania Zamawiającego..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Nabiał, produkty mleczne, jaja kurze.







1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Załącznik 1.2 do SIWZ - oferta cenowa określa przewidywane roczne
zapotrzebowanie Zamawiającego wg asortymentu, przewidywanej ilości oraz
cen jednostkowych. Zadanie będzie realizowane sukcesywnie wg
zapotrzebowania Zamawiającego..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 03.14.25.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Mrożonki, ryby.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Załącznik 1.3 do SIWZ - oferta cenowa określa przewidywane roczne
zapotrzebowanie Zamawiającego wg asortymentu, przewidywanej ilości oraz
cen jednostkowych. Zadanie będzie realizowane sukcesywnie wg
zapotrzebowania Zamawiającego..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.11.70-9, 15.89.60.00-5,
15.20.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Artykuły ogólnospożywcze.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Załącznik 1.4 do SIWZ - oferta cenowa określa przewidywane roczne
zapotrzebowanie Zamawiającego wg asortymentu, przewidywanej ilości oraz
cen jednostkowych. Zadanie będzie realizowane sukcesywnie wg
zapotrzebowania Zamawiającego..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

