
1

        O rodek Pomocy Spo ecznej
     68-120  I owa   ul. Kolejowa 7

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
                                                 na realizacj  zadania pod nazw :

„Dostawa obiadów dwudaniowych na okres trwania nauki szkolnej w 2009
roku do szkó  w miejscowo ciach  Konin aga ski i Szczepanów.”

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówie  publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z
pó n. zmianami), zwana dalej ustaw .

                                   INSTRUKCJA OGÓLNA

I. Na Specyfikacj  Istotnych Warunków zamówienia sk adaj  si  :

1.Instrukcja dla Oferentów
2.Formularz ofertowy stanowi cy za cznik nr 1

3.O wiadczenie -za cznik nr 3
4.Opis przedmiotu zamówienia – za cznik nr 4

5.Projekt umowy – za cznik nr 5
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INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

1.Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa obiadów dwudaniowych na okres roku
szkolnego2009 do szkó  w miejscowo ciach Konin aga ski i Szczepanów.” Zgodnie z
za cznikiem nr 4 do niniejszej siwz

2.   Opis cz ci zamówienia je eli zamawiaj cy dopuszcza sk adanie ofert cz ciowych .

Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert cz ciowych

3.   Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupe niaj cych ,o których mowa w art.
67 ust.l pkt 6

Zamawiaj cy przewiduje zamówienia uzupe niaj ce.

4.   Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki,
jakim musz  odpowiada  oferty wariantowe je eli zamawiaj cy dopuszcza ich
sk adanie.

Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert wariantowych .

5.   Termin wykonania zamówienia

 Czas trwania nauki szkolnej w roku 2009

6.   Opis warunków udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spe niania tych warunków .

6.1. W post powaniu o udzielenie zamówienia mog  wzi  udzia  wykonawcy
niewykluczeni z post powania na podstawie art.24 ust 1 i 2 u Pz p oraz spe niaj cy
pozosta e warunki okre lone w niniejszej specyfikacji.

6.2. Oferta musi by  zgodna ze wszystkimi wymogami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz ustawy.

6.3. Dostawca musi posiada  koncesje wymagane na podj cie dzia alno ci w zakresie
obj tym zamówieniem .
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7. Informacja o o wiadczeniach i dokumentach, jakie maj  dostarczy  wykonawcy w celu
potwierdzenia spe nienia warunków udzia u w post powaniu

Dokumenty potwierdzaj ce spe nienie wymaga  okre lonych ustaw  oraz okre lonych
przez zamawiaj cego:

7.1.Formularz ofertowy, którego wzór stanowi za cznik nr 1  do specyfikacji istotnych
warunków  zamówienia.

7.2.Odpis z w ciwego rejestru albo aktualne za wiadczenie o wpisie do ewidencji
dzia alno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru lub
zg oszenia do ewidencji dzia alno ci gospodarczej / wystawione nie wcze niej ni
6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert/. Warunek aktualno ci spe nia

dzie równie  dokument wystawiony z dat  wcze niejsz , lecz potwierdzony przez
organ wydaj cy w wymaganym terminie.

7 .3.Za wiadczenie w ciwego urz du skarbowego oraz w ciwego oddzia u Zak adu
Ubezpiecze  Spo ecznych potwierdzaj ce, e wykonawca nie zalega z op aceniem
podatków, op at oraz sk adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo eczne, lub
za wiadczenie potwierdzaj ce, e dostawca lub wykonawca uzyska  zgod  na
zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie
w ca ci wykonania decyzji organu podatkowego/wystawione nie wcze niej ni  6 tygodni
przed up ywem terminu sk adania ofert/

7.4. O wiadczenie zawieraj ce informacje okre lone w art. 22 ustawy - wzór
stanowi za cznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.5. O wiadczenie zawieraj ce informacje okre lone w art. 24 ustawy - wzór stanowi
za cznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.6 .Koncesja wymagana na podj cie dzia alno ci w zakresie obj tym zamówieniem.

Brak jakiegokolwiek z wy ej wymienionych dokumentów lub z enie dokumentu w
niew ciwej formie/ np. nie po wiadczenie za zgodno  z orygina em odpisu lub kopii/
spowoduje wykluczenie wykonawcy z post powania o udzielenie zamówienia . Dokumenty mog
by  dostarczone w formie orygina ów lub kserokopii po wiadczonej za zgodno  z orygina em
przez wykonawc  . Zamawiaj cy w celach porównawczych mo e za da  przedstawienia
orygina ów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.

8.   Informacja o sposobie porozumiewania si  zamawiaj cego z wykonawcami oraz
przekazywania o wiadcze  i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej
lub strony internetowej  zamawiaj cego, je eli zamawiaj cy dopuszcza porozumiewanie
si  drog  elektroniczn .
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Wszelkie o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje zamawiaj cy i wykonawcy
przekazywa  b  pisemnie. O wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane za pomoc   telefaksu musz  by  niezw ocznie potwierdzone pisemnie.

Wykonawca mo e zwróci  si  do zamawiaj cego o wyja nienie tre ci specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiaj cy niezw ocznie udzieli wyja nie , chyba, e pro ba o
wyja nienie tre ci specyfikacji wp yn a do zamawiaj cego na mniej ni  6 dni przed
terminem sk adania ofert.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiaj cy mo e w ka dym czasie, przed up ywem
terminu do sk adania ofert, zmodyfikowa  tre  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W
toku badania i oceny ofert zamawiaj cy mo e da  od wykonawców wyja nie  dotycz cych
tre ci z onych ofert.

Zamawiaj cy  poprawi  w  tek cie  oferty  oczywiste  omy ki  pisarskie  oraz  omy ki  rachunkowe  w
obliczaniu ceny, zawiadamiaj c o tym wszystkich wykonawców,  którzy z yli oferty.

Informacje dotycz ce kwoty jak  zamawiaj cy zamierza przeznaczy  na sfinansowanie
zamówienia, odczytywane bezpo rednio przed otwarciem ofert oraz informacje podane
podczas otwarcia ofert przekazuje si  niezw ocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy
otwarciu ofert, na ich wniosek.

9. Wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania si  z wykonawcami

Przedstawicielem uprawnionym do kontaktowania si  z oferentami jest: w sprawach
merytorycznych i formalnych - El bieta Kinal.

wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoc  ,
telefaksu musz  by  niezw ocznie potwierdzone pisemnie .

10.Termin zwi zania z oferta .

10.1.Termin zwi zania ofert  wynosi 30dni.
10.2.Bieg terminu rozpoczyna si  wraz z up ywem terminu sk adania ofert. Oznacza to, e

oferent jest zwi zany z ofert  do dnia 22.01.2009r.

11.Opis sposobu przygotowania ofert.

11.1. Ofert  nale y sporz dzi  z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewa no ci,
w j zyku polskim.
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11.2. Oferta powinna zawiera  spis jej zawarto ci. Wszystkie zapisane strony musz  by
kolejno ponumerowane i parafowane przez osob  / osoby upowa nione, o których mowa
w pkt 4 niniejszego rozdzia u oraz z one w sposób uniemo liwiaj cy wysuni cie
którejkolwiek kartki.
11.3. Wykonawca mo e z  jedn  ofert .
11.4. Ofert  podpisuje osoba /osoby upowa nione do reprezentowania wykonawcy i
zaci gania zobowi za  w wysoko ci odpowiadaj cej cenie oferty/ zgodnie z wpisem do
Krajowego Rejestru S dowego, albo osoby uprawnione, przy czym umocowanie musi by
za czone do oferty .
11.4. Informacje zawarte w ofercie, stanowi ce tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musz  by  oznaczone klauzul
„Dokument stanowi tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji" i wydzielone w formie za cznika.

12.Oferta musi zawiera :

12.1. Wype niony formularz ofertowy wg wzoru z Za cznika nr 1 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, odnosz c si  do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12.2. Dokumenty potwierdzaj ce spe nienie przez dostawc  wymaga  okre lonych przez
zamawiaj cego w pkt 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

13.Miejsce sk adania i otwarcia ofert.

13.1. Termin sk adania ofert up ywa 22.12.2008 roku o godz.12.00 - biuro OPS I owa.

Kopert  zewn trzn , nieoznakowan  nazw  oferenta nale y zaadresowa :
rodek Pomocy Spo ecznej w I owej ul. Kolejowa 7

Oferta do przetargu na dowóz i przygotowanie
obiadów.
Nie otwiera  przed dniem 22.12.2008 r.
Do 12 00

Koperta wewn trzna, oprócz opisu jw. musi
zawiera  nazw  firmy i adres.
13.2. Otwarcie ofert nast pi dnia  22.12.2008 r. o
godz. 13.00
w siedzibie prowadz cego post powanie : O rodku Pomocy Spo ecznej w I owej ul. Kolejowa 7
 .

14.Opis sposobu obliczenia ceny
Za cen  oferty przyjmuje si czn  warto  oferty brutto jednego dwudaniowego posi ku wraz z
dowozem.
Cena brutto z ona na dzie  otwarcia ofert nie mo e ulec zmianie przez rok szkolny 2009
Wszelkie rozliczenia finansowe mi dzy zamawiaj cym a dostawc  b
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prowadzone wy cznie w z otych polskich w zaokr gleniu do dwóch miejsc po przecinku.

15.Opis kryteriów, które b  decydowa y przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Cena najni sza brutto  jednego przygotowanego obiadu wraz z dowozem jak równie  jako
wykonywanej us ugi.

16.Informacja o formalno ciach, jakie powinny zosta  dope nione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Po dokonaniu wyboru oferty zamawiaj cy przyst pi do zawarcia umowy z wybranym
oferentem w trybie art. 94 ustawy.

17.Istotne dla stron postanowienia, które zostan  wprowadzone do tre ci zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
je eli zamawiaj cy wymaga od wykonawcy aby zawar  z nim umow  w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia zawarte s  w Projekcie Umowy, stanowi cej
za cznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

18.Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przys uguj cych wykonawcy w toku
post powania o udzielenie zamówienia.

rodki ochrony prawnej przys uguj ce wykonawcy w toku post powania o udzielenie
zamówienia publicznego okre lono w Dziale VI Ustawy Prawo Zamówie  Publicznych.

Za czniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowi ce jej
integralna cz :

Za cznik nr 1 - Formularz ofertowy
Za cznik nr 2 - O wiadczenie zgodne z art. 22 ustawy ust 1
Za cznik nr 3 - O wiadczenie zgodne z art. 24 ustawy
Za cznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia
Za cznik nr 5 - Projekt Umowy.

…………………………………
              /podpis zamawiaj cego/
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Za cznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY dot. przetargu

1.  Dane dotycz ce wykonawcy:

• pe na nazwa wykonawcy, formalny status
prawny ........................................................... ………
• adres……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..

• nr podstawowego konta bankowego………………………………………………..

• imiona, nazwiska oraz podpis osoby/ osób upowa nionych do reprezentowania
wykonawcy…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Oferujemy dostaw  obiadu dwudaniowego:

- cena brutto jednego posi ku z dowozem wynosi ………………………………….. .

Zgodnie z za czon  kalkulacj  i jad ospisem oferowanym na okres 10 dni.

2. O wiadczamy, e zapoznali my si  z tre ci  i nie wnosimy do niej zastrze , w
szczególno ci:

- przyj li my warunki zawarte w projekcie umowy, które zostan  wprowadzone do
  tre ci umowy,

 - otrzymali my konieczne informacje do przygotowania oferty,
- akceptujemy wskazany w siwz czas zwi zania ofert .

3. W razie wybrania naszej oferty zobowi zujemy si  do podpisania umowy na
warunkach zawartych w siwz, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiaj cego

……………….,dn ……………….

(podpis wvkonawcv i osoby upowa nionej do sk adania woli w jego imieniu)za cznik nr 2

(piecz  firmowa wykonawcy — nazwa, adres) miejscowo  data
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Za cznik nr 2

WIADCZENIE

Firma (nazwa i adres)

wiadcza, e

do realizacji zamówienia publicznego pod nazw :

„Dostawa obiadów dwudaniowych na okres trwania nauki szkolnej w 2009
roku do szkó  w miejscowo ciach  Konin aga ski i Szczepanów.”

1.posiada uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli
ustawy nak adaj  obowi zek posiadania takich uprawnie ,
2.posiada niezb dn  wiedz  i do wiadczenie oraz potencja  techniczny, a tak e
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3.znajduje si  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie
zamówienia,
4.nie podlega wykluczeniu z post powania o udzielnie zamówienia.

(podpis/y  / osób uprawnionej (nych)

(piecz  firmowa wykonawcy - nazwa, adres) miejscowo , data
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za cznik nr3

WIADCZENIE

Firma (nazwa i adres)

wiadcza, e

nie podlega wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (Dz U. Nr 223, poz. 1655, z pó n. zm.)

a w szczególno ci:

• w ci gu ostatnich 3 lat przed wszcz ciem w/w post powania nie wyrz dzi a
szkody, wykonuj c zamówienie publiczne,
• nie otwarto wobec naszej firmy procedury likwidacji, ani nie og oszono
upad ci,
• nie zalegamy z uiszczeniem podatków, op at i sk adek na ubezpieczenie spo eczne
i zdrowotne,
• przeciwko naszej firmie lub urz duj cemu cz onkowi organu zarz dzaj cego
nasz  firm  nie wszcz to post powania o pope nienie przest pstw w zwi zku z
post powaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przest pstwa,
przekupstwa i innych przest pstw pope nionych w celu osi gni cia korzy ci
maj tkowych,
• nie wydano wobec naszej firmy adnego orzeczenia s dowego uniemo liwiaj cego ubieganie
si  o w/w zamówienie publiczne, nie wykonywali my adnych czynno ci zwi zanych z
przygotowaniem w/w post powania o udzielnie zamówienia publicznego oraz nie pos ugiwali my
si  osobami przygotowuj cymi w/w post powania ze strony zamawiaj cego.

podpisy osoby osób uprawnionej(ych)
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Za cznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dwudaniowych obiadów z

dowozem do szkó  w miejscowo ciach Konin aga ski i Szczepanów na rok

szkolny 2009.

2. Posi ki dwudaniowe przeznaczone b  dla uczniów obj tych do ywianiem

przez O rodek Pomocy Spo ecznej w  Szkole Podstawowej  w miejscowo ci

Konin aga ski   -w ilo ci ok. 14 obiadów dziennie, w Szkole Podstawowej w

Szczepanowie – w ilo ci ok. 11 obiadów dziennie.

3.
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Za cznik nr5

UMOWA

na dostaw  obiadów dwudaniowych do szkó  z terenu Gminy
owa

Zawarta w dniu ....................pomi dzy  O rodkiem Pomocy Spo ecznej w I owej ul. Kolejowa7

zwanym dalej "Odbiorc " reprezentowanym przez: El biet  Kinal - Kierownik OPS I owa

przy kontrasygnacie Sylwii Wróblewskiej  – g ównego ksi gowego O rodka Pomocy

Spo ecznej w I owej a ................................................................................................   zwanym w

tre ci umowy "Dostawc "

§1

1.Przedmiotem umowy jest przygotowywanie obiadów dwudaniowych w okresie……………….., w

ilo ciach okre lonych w dalszej cz ci umowy oraz dostarczanie ich Odbiorcy do sto ówek

szkolnych w:

- Szkole Podstawowej w Koninie aga skim,

 -Szkole Podstawowej w Szczepanowie.

2. Dostawca przygotowuje obiady dla dzieci wed ug listy dostarczonej przez

Odbiorc .
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3. Ilo ci dostarczonych obiadów mog   ulec zmianie po uprzednim powiadomieniu

dostawcy, minimum dzie  przed zmian  wielko ci dostawy.

3.Dostawca przygotowuje obiady dla dzieci wed ug listy dostarczonej przez

Odbiorc .

§2

4.Rozszerzenie zakresu umowy odbywa si  na podstawie aneksu do umowy.

§3

5.Odbiorca za obiady , o których mowa w § 1 zobowi zuje si  zap aci  ........... brutto /s ownie:

........................................……………………./ za 1 obiad, po zrealizowaniu dostawy obiadów do

poszczególnych placówek za okres 1 miesi ca.

6. Zap ata za dostarczone obiady nast pi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.

atno ci nast powa  b  na rachunek bankowy dostawcy w:

.......................................................................…………………………………………………….

§4

Za opó nienia w zap acie naliczone b   odsetki ustawowe.

               § 5

7. Podstaw  do wystawienia faktury  VAT i zap aty za dostaw   posi ku za okres  1

miesi ca b dzie potwierdzenie przez poszczególne placówki szkolne wykazu osób
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korzystaj cych w danym miesi cu z wy ywienia wraz z ilo ci  spo ytych posi ków.

§ 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj  dla swej wa no ci formy pisemnej.

§7

W sprawach nieuregulowanych umow  zastosowanie maj  przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Odbiorca zobowi zuje si  do odbioru obiadów  do sto ówek  szkolnych przez okres  od 05

stycznia  2009 r. do 31 grudnia 2009r.

§ 9

Umowa mo e by  rozwi zana w przypadku nie wywi zania si  dostawcy z umowy  pod

wzgl dem jako ciowym lub higienicznym.

§ 10

Je li wyst pi przypadek okre lony w § 9 Odbiorca w pierwszej kolejno ci zobowi zany jest

wezwa  Dostawc  do usuni cia niedoci gni  w terminie 7 dni

§ 11

Strony ustali y, e dostarczone obiady s  dwudaniowe z zastrze eniem, e :

1.Obiady dostarczane s  w dniach od poniedzia ku do pi tku,

2.Godziny dostawy obiadów ustalone s  indywidualnie z dyrektorami poszczególnych

placówek,

3.Wydawaniem obiadów dla uczniów zajmuj  si  poszczególne placówki bez udzia u

dostawcy,
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4.Obiady b  przygotowywane i dostarczane zgodnie ze sporz dzonym  wcze niej

jad ospisem,

5.Dostawca zobowi zany jest do przechowywania próbek dostarczonych posi ków w

swoim zak adzie w terminach przewidzianych przepisami sanitarnymi,

6.O dniach wolnych od zaj  szkolnych dyrektorzy szkó  powiadamiaj  Dostawc .

§ 12

Umow  sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach , po jednym dla ka dej ze

stron.


