ODWSM 02.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach
adres: 68-200 Żary ul. Spokojna 2, tel. 68 3743058, fax 3743058

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy mleka
i wyrobów mleczarskich oraz margaryny i oleju jadalnego
dla OŚRODKA DLA Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach
przy ul. Spokojnej 2
1.Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art.11 ust.8 ustawy.
2.Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami
stanowiącymi razem integralną całość dostępny jest na stronie internetowej www.odwsm.pl oraz w
wersji papierowej realizowanej na zamówienie do odbioru w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku, w
pokoju kadr w dni robocze w godz. od 8 do14 lub przesłane na adres zamawiającego formularz. Cena
formularza z kosztami wysyłki wynosi 20 zł .
3. Opis przedmiotu zamówienia: dostawy mleka i wyrobów mleczarskich oraz margaryny i oleju
jadalnego dla Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy przy ul. Spokojnej 2 . Szacunkowa
całkowita w skali roku ilość dostawy w podziale na asortymenty:

Zamówienia na poszczególne asortymenty składane będą w zależności od potrzeb zamawiającego
telefonicznie lub faxem w terminie min.2-ch dni przed dostawą.
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Nazwa produktu
Mleko 2% 1litr (folia)
Masło Extra o zawartości tłuszczu min.
82%, 250g lub 200g
Serek Danio 140g
Margaryna mleczna 250g
Twaróg półtłusty 250g
Ser twardy żółty
Ser topiony 100g
Jogurt naturalny 180g
Jogurt naturalny 370g
Jogurt owocowy 150-180g
Serek topiony krążki 150g
Twaróg krajanka półtłusty
Kefir naturalny 250g
Śmietana 18% 400g
Serek homogenizowany zwykły 125g
Serek homogenizowany owocowy 125g
Olej jadalny 1 litr
Twarożek kanapkowy 100 g
Desery mleczne125-150g
Serek topiony plastry 200g
Serek topiony 100g
Serek wiejski – ziarnisty 120g
Jogurt owocowy typy gratka
Jogurt owocowy typu serduszko

Masa
/orientacyjnie/
w skali 1 roku
19 000 litr
1 800 kg
3 600 szt.
40 kg
1 600 kg
750 kg
300 kg
24 000 szt.
750 szt.
200 szt.
120 kg
1 600 kg
1 240 szt.
1 470 szt.
1 000 szt.
500 szt.
750 litr
900 szt.
600 szt.
260 kg
140 kg
5 000 szt.
- 1 -200 szt.
200 szt.
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4. Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): przedmiot główny: 15510000-6,155510005,15530000-2,15541000-2,15431000-8,15411100-3.
5. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
7. Termin realizacji zamówienia – 1 rok od daty podpisania umowy.
8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w
art.22 ust.1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniają warunki określone w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia . Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków metodą
„spełnia, nie spełnia”. Niespełnienie któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu spowoduje
wykluczenie wykonawcy.
9. Informacja na temat wadium : nie przewiduje się.
10. Kryteria oceny oferty – najniższa cena, co oznacza, że przetarg wygra dostawca który
zaproponuje najniższą cenę brutto (z VAT)oraz nawyższejj jakości towaru za łączną w skali roku
dostawę towaru wyszczególnionego w tabeli w pkt.3.SIWZ
Cena brutto poszczególnych dostaw obliczana będzie na podstawie :
- dostarczonej ilości zamówionego towaru
-

zaoferowanej ceny towaru stałej przez okres 1 roku

-

VAT

11. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, t.j. w j w Żarach, ul. Spokojna 2 - w terminie
do dnia 20.04.2012 roku do godz. 10.00 w sekretariacie ODWSM.
12. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.
13. Otwarcie ofert nastąpi 20.04.2012 r. o godz.11.15, w siedzibie zamawiającego w pok. dyrektora
14.Termin związania z ofertą – 30 dni.
15. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
16. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów : nie dotyczy.
17. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
18. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Agnieszka Szewczyk – główna
księgowa, telefon – 68 3743058.
.
mgr Janusz Stasiak
Dyrektor Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy
w Żarach

-2-

