Ogłoszenie o naborze ofert
Gmina Miasta Toruń
działająca poprzez
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
ul. Św. Józefa 26, 87-100 Toruń
w trybie zamówienia do 30000 euro
ogłasza nabór ofert
na dostawę do Internatu ZSMEiE produktów spożywczych wg poniższych kategorii:
CPV 151 00000 - 9 Mięso i wędliny
CPV 15330000-0 Warzywa i owoce – owoce, warzywa, cytrusy, CPV01112100-Ziemniaki
CPV15810000-9 Pieczywo, świeże wybory piekarskie
CPV15812000-3 Wyroby ciastkarskie
CPV15896000-5 Produkty głęboko mrożone
CPV 05100000-6 Ryby, CPV 15200000-0 Ryby przetworzone
CPV01242000-5 Jaja
CPV 15800000-6 Różne produkty spożywcze
CPV 15500000-3 Produkty mleczarskie
1.

2.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i sprzedaż powyższych grup produktów spożywczych wg formularzy
ofertowych z wykazami przewidywanego asortymentu na zasadach zgodnych z projektem umowy i spełniających
wymagania zamawiającego dotyczące jakości i dostępności na żądanie.
Termin składania ofert (w zamkniętej kopercie z napisem: „Dostawa produktów żywnościowych w kategorii:
CPV ........................................ – nabór ofert 2017”)
(wymienić nazwę kategorii)

upływa 21 kwietnia 2017 r. godz. 12.00. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 21 kwietnia 2017 o godz.12.30 w w/w
miejscu.
3.
W ofercie znaleźć muszą się uzupełnione:
a/ Formularz ofertowy nr 1;
b/ Formularz ofertowy nr 2 (odpowiednia kategoria) – wypełnione wszystkie pozycje;
c/ Zaakceptowany podpisem projekt umowy.
4. Miejsce składania ofert - siedziba Zamawiającego: Internat Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych
i Elektronicznych w Toruniu ul. Św. Józefa 22/24 (administracja internatu - parter).
5. Termin realizacji zamówienia: od 26.04.2017 r. do 25.04.2018 r.
6. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów i sposobu oceny ofert:
Kryterium: cena – 100%, przy spełnieniu dodatkowego warunku zawartego w formularzu ofertowym nr 1: warunki płatności – przelew.
Cn
Co = ---------- x 100%
Cb
Co – liczba punktów przyznana ofercie
Cn – najniższa cenowo oferta w przedmiocie i zakresie zamówienia
Cb – cena badanej oferty w przedmiocie i zakresie zamówienia

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z największą liczbą punktów. Punkty oblicza się z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeśli cena najkorzystniejszej oferty
przekroczy kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia.
6.
7.

Formularze ofertowe i projekt umowy można odebrać w siedzibie Zamawiającego:
Internat ZSMEiE w Toruniu, ul. Św. Józefa 22/24, administracja internatu
Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wymagań zamawiającego
i naboru ofert. Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do kontaktów z oferentami jest: Intendent internatu,
p. Ewa Lemańczyk, kontakt e – mail: internat@zsmeie.torun.pl, tel. 56 6544107 w.19.

Dyrektor
ZSMEiE w Toruniu
mgr Małgorzata Łopatko

Toruń, 03.04.2017 r.

