
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę gorących posiłków.
                                     Oznaczenie sprawy – SPZ S– 1/2011

Szkoła Podstawowa
ul. Pomorska11
87-124 Złotoria

                                                            Tel. 056-648-98-23

Ogłoszenie zamówienia publicznego

Szkoła Podstawowa w Złotorii z dniem 10.11.2011 r. ogłasza
przetarg nieograniczony

którego wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach ustawy – art. 11, pkt 8 ustawy 
prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759)  na zakup i dostawę 
gorących posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Złotorii.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można :
 - pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego,- pobrać ze strony internetowej Szkoły 
                                    Podstawowej w Złotorii  – www.spzlotoria.wikidot.  com   
- pobrać ze strony internetowej Gminy Lubicz -  www.lubicz.pl 

Przedmiot zamówienia:
  
 Gorący posiłek  odpowiadający polskim normom i posiadający wymagane atesty zgodne z PN oraz 
świadectwem jakości. Średnio ok.  82 gorących posiłków dziennie odpowiadającym PN 
Kod PCV  15.89.42.10-6.
                        
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych .

Termin wykonania zamówienia – od stycznia 2012 r do grudnia 2012 r.  
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków:

Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone 
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  z 2010r.nr 113, poz. 759).
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w myśl art. 24 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, 
poz. 759).
Składane  oświadczenia  muszą  być  podpisane  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania 
wykonawcy.
Oferta musi spełniać formalne wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych niniejszej SIWZ. 
Stwierdzenie jakichkolwiek uchybień tym wymaganiom spowoduje odrzucenie oferty.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: Cena – 100%
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który 
zaoferuje najniższą cenę.

Miejsce i termin składania ofert –  do 28.11.2011 r. , do godz. 10,00

sekretariat ( pok. nr 8) Szkoła Podstawowa, ul. Pomorska 11, 87-124 Złotoria

Otwarcie ofert – 28.11.2011 r. godz. 10,30

Termin związania z ofertą – 30 dni
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu – 10.11.2011
Numer ogłoszenia – 374414-2011

http://www.lubicz.pl/
http://www.spzlotoria.wikidot.pl/

