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Białystok, 14. 03. 2018r.                                               
 

 

Znak sprawy: 26.3.1.2.2018 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  
na: 

„Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych 

 do Internatu  Zespołu  Szkół Handlowo-Ekonomicznych 

 im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku” 

 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: 

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku 

15-370 Białystok 

 ul. J. Bema 105,  

tel./fax: +48 85 7423609 

e-mail: zshe_bial@interia.pl 

Strona internetowa:  www.ekonomik.bialystok.pl 

 

2. Tryb udzielania zamówienia: 
 Przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust.1 i art.39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych                  

z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015r., poz. 2164z późn. zm.) oraz w oparciu o przepisy 

wykonawcze wydane na podstawie ustawy Pzp. 

 . 

3. Informacja o prowadzonym postępowaniu została umieszczona: 

• strona internetowa:   www.ekonomik.bialystok.pl  

• Biuletyn Zamówień Publicznych: Ogłoszenie nr 530932-N-2018 z dnia 2018-03-14 r. 

• Na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych  im. Mikołaja Kopernika 

w Białymstoku, 15-370 Białystok, ul. J. Bema 105  

 

4. Opis przedmiotu, zakres zamówienia,  informacja o możliwości składania ofert 

częściowych oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 
Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Internatu 

Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku. 

Wspólny słownik zamówień (CPV) : 15.00.00.00-8 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: 

• Część 1. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne (CPV: 15100000-9; 15110000-2; 

15112000-6; 15112300-9)  

• Część 2. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie (CPV: 15810000-9)                              

• Część 3. Różne produkty spożywcze (CPV: 15400000-2;15800000-6) 

• Część 4. Produkty mleczarskie (CPV: 15500000-3) 

• Część 5. Mrożonki i ryby (CPV: 15220000-6; 15331170-9) 

• Część 6. Warzywa i owoce świeże i suszone (CPV: 03100000-2; CPV: 15300000-1) 

• Część 7. Warzywa okopowe (CPV:  03142500-3) 

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
1. Ewa Górska /Kierownik Internatu   tel.  85 742 42 35 

2. Ewa Raciborska /Intendent  tel. 85  744 19 14 
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5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: 

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 

 

6. Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany termin realizacji: od 15 kwietnia 2018r. do 14 kwietnia 2019r. 

 

   7. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy: 

 

1) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 6.1 SIWZ na 

podstawie złożonego, wraz z formularzem ofertowym, oświadczenia o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów wymienionych 

w pkt. 15 SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia 

zostanie dokonana na zasadzie formuły „spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte                  

w wymaganych dokumentach i oświadczeniach. 

 

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z treści 

dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, że zostały spełnione określone warunki,                        

z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na 

podstawie art. 24 ust.1 ustawy.  

W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie warunek zostanie uznany 

za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.  

 

7a. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy do oferty 

należy dołączyć następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę ich kserokopie lub odpisy: 

a) 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  ustawy, wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. 15.8. SIWZ może przedłożyć 

równoważne dokumenty określone Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 

2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz 

form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231) .tj. 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,  

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz                        

w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy 

lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 

lub te podmioty. 

 

8. Informacja na temat wadium: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
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9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Oferty będą oceniane na podstawie kryterium  

• Cena oferty brutto - 90% znaczenia (= 90 punktów) 

• Czas realizacji zamówienia uzupełniającego - 10% znaczenia (= 10 punktów) 
Ocenę punktową stanowi suma punktów kryterium  „Cena oferty brutto” oraz kryterium „Czas 

realizacji zamówienia uzupełniającego”, indywidualnie dla każdej z Ofert.  

Oferent może uzyskać maksymalnie  100 punktów = 100 %. 

 
10. Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: Internacie Zespół Szkół                        

Handlowo-Ekonomicznych im. M. Kopernika, 15-370 Białystok, ul. Bema 103  (pokój 

intendenta) w trwale zamkniętym, nieprzezroczystym, nienaruszonym opakowaniu z opisem:  

„Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych  

 do Internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych 

 im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku  ul. Bema 103,   

część ………………. . 

Nie otwierać przed dniem  22. 03. 2018r. do  godz.10.00” 
z adnotacją o części /1 do 7/, na jaką oferta jest złożona, z dokładną nazwą Wykonawcy i jego 

adresem  do dnia 22. 03.2018r. do godz. 9:30. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.: w sali konferencyjnej w Internacie 

Zespołu  Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. M. Kopernika, 15-370 Białystok, ul. Bema 103,  

w dniu 22. 03.2018r. o godz. 10:00.                     

 
11. Termin związania ofertą: 

Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni. 

 

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: 

 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej  

 

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: 

 Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów 

 

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej: Zamawiający nie przewiduje  

 

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: 
Zamawiający nie przewiduje 

 

Otrzymują: 

1) Biuletyn Zamówień Publicznych 

2) Strona internetowa www.ekonomik.bialystok.pl 

3) Tablica ogłoszeń w: Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku 

4) a/a 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych  

im. Mikołaja Kopernia  

w Białymstoku 

 

mgr Wojciech Janowicz 


