Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
przetarg nieograniczony do 14000 Euro
Zespół Szkół Mechanicznych i Elektronicznych w Toruniu (ul. św. Józefa 26, 87-100 Toruń, tel. 056 6544107, fax 056
6544791) zwany dalej Zamawiający zaprasza do udziału w przetargu nieograniczony na
dostawa i sprzedaż CPV 15100000-9 mięsa i wędlin
zgodnie z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzone jest w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r . Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004.19.177 z
późniejszymi zmianami ).
1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i sprzedaż CPV 15100000-9 mięsa i wędlin wg załącznika (formularz ofertowy) z
wykazem szczegółowym przewidywanego asortymentu na zasadach zgodnych z załączonym projektem umowy.
2. Wymagany termin realizacji zamówienia od podpisania umowy: 01.04.2010 do 31.03.2011
3. Firmy – Dostawcy wykluczeni z udziału w przetargu. Z ubiegania się o udzielanie zamówienia publicznego wyklucza się
dostawców nie spełniających wymogów określanych w art. 22 ust. 2 ustawy i art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych.
4. Dokumenty składające się na ofertę
- wypełniony formularz ofertowy
- oświadczenie, iż oferent spełnia warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ustawy prawo zamówień publicznych
- zaakceptowany podpisem projekt umowy.
5. Kryteria oceny ofert
- cena oferty (asortymentów)
- 50%
- jakość asortymentów
- 50%
6. Tryb udzielenia wyjaśnień. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do kontaktów z oferentami jest: intendent Ewa
Lemańczyk, tel. 566544107 wew.19
7. Okres związania ofertą. Oferta pozostaje ważna przez okres 30 dni od daty wpływu składania ofert.
8. Postać oferty
a)
b)
c)

oferta powinna być napisana w języku polskim, podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków
majątkowych oferenta.
wszystkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę
nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

9. Termin i miejsce składania ofert. Oferty należy składać do dnia 08.04. 2010 godz.12.00 w siedzibie Zamawiającego.
10. Pakowanie i oznakowanie ofert. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Należy stosować koperty
zewnętrzne i wewnętrzne.
-

koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana – Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych, Toruń ul. św. Józefa 26 „Oferta dostawa i sprzedażCPV 15100000-9 mięsa i wędlin”„Nie otwierać przed dniem 08.04.2010 r
koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak zewnętrzna, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta.

11. Sposób potwierdzenia złożonych ofert. Oferta złożona w siedzibie ZSMEiE otrzyma potwierdzenie jej złożenia z wpisem
na kopercie daty i godziny wpływu.
12. Otwarcie ofert. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.04. 2010 r. o godz. 12.30 w ZSMEiE w Toruniu przy ul. Św.
Józefa 26. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwierania ofert. Zamawiający ogłosi nazwę i adres oferenta, którego oferta
jest otwierana, a także ceny ofert.
13. Zasady oceny ofert:
a)
b)

c)

Cena. Obliczeniami zostanie objęty asortyment o największej wadze w wartości zamówień tj. najczęściej zamawiany. Najwyższą ilość punktów tj.
100 otrzyma cena najniższa. Ceny pozostałych ofert punktowane będą wg wzoru: 100 X cena najniższa/cena oferty.
Jakość. Zamawiający na podstawie swojej orientacji w lokalnej ofercie lub sprawdzeniu asortymentu u oferenta dokona oceny jakości i dostępności
asortymentu i wg kryteriów: 5 – bardzo dobra, 4 – dobra, 3 – dostateczna, 2 – słaba, 1 – zła. Najwyższą ilość punktów tj. 100 otrzyma ocena
najwyższa. Oceny pozostałych oferentów punktowane będą wg wzoru: 100 X ocena najniższa/ocena najwyższa.
Oceną ofert będzie suma punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji za cenę i jakość.

14. Wybór oferenta. Zamawiający podpisze umowę, po rozstrzygnięciu przetargu z oferentem , który przedłożył
najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym przetargu.
15. Ogłoszenie wyników przetargu. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie w siedzibie na
tablicy ogłoszeń, wskazując oferenta (firmę i adres), którego ofertę wybrano oraz powiadomi wszystkich konkurentów
biorących udział w przetargu.
16. Postanowienia końcowe. Wszystkie informacje podane w ofercie będą traktowane jako poufne z wyjątkiem podanych
publicznie w dniu otwarcia, niedostępne osobom trzecim. W sprawach nie uregulowanych niniejszym dokumentem ma
zastosowanie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004.19.177 z późniejszymi zm.).
Załączniki:
1. Formularz
2. Oświadczenia
3. Projekt umowy

Toruń, 17.03.2010 r.

