
Rybnik: Dostawa artykułów spożywczych 
Numer ogłoszenia: 385317 - 2008; data zamieszczenia: 31.12.2008 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Rybnickie Cenntrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia 
Ustawicznego oraz Praktycznego , ul. Św. Józefa 30, 44-217 Rybnik, woj. śląskie, tel. 032 
4222433, faks 032 4229178. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rcez.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów 
spożywczych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot 
Zamówienia stanowi dostawa jaj, ziemniaków, warzyw, owoców i orzechów, ryb 
przetworzonych i konserwowanych, produktów z ziemniaków, soków owocowych i 
warzywnych, warzyw przetworzonych, przetworzonych owoców i orzechów, olejów i 
tłuszczów, margaryny i podobnych produktów, produktów mleczarskich, produktów 
przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, różnych produktów spożywczych i 
napojów. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ, z 
tym zastrzeżeniem, iż zakres ilościowy jest zakresem szacunkowym. Wielkość 
poszczególnych dostaw wynikająca z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego określana będzie 
każdorazowo w zamówieniu przesłanym faksem. Zamawiający nie ma obowiązku 
zamówienia produktów w ilości równej ilości określonej w szacunkowym zakresie 
zamówienia. Zakres ilościowy wszystkich zamówień nie może przekroczyć zakresu 
szacunkowego określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.50.00.00-3, 15.33.10.00-7, 
15.33.20.00-4, 03.14.25.00-3, 03.21.21.00-1, 03.22.10.00-6, 03.22.20.00-3, 15.20.00.00-0, 
15.31.00.00-4, 15.32.00.00-7, 15.41.00.00-5, 15.43.10.00-8, 15.60.00.00-4, 15.90.00.00-7. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 



II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
31.08.2009. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia 
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - posiadają uprawnienia do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień; - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub 
przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; - znajdują się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia; - nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy. Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia (art. 23 Ustawy) Podmioty występujące 
wspólnie muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ust.2 Ustawy). W przypadku oferty 
składanej przez konsorcjum do oferty powinny zostać załączone dokumenty wskazane 
w punkcie 5 ppkt 1 i 3 SIWZ, przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z 
członków konsorcjum. Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną 
za wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Niespełnienie powyższych 
wymagań spowoduje wykluczenie oferty konsorcjum. Ocena spełniania warunków 
nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia.. 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do ofert 
każdy z Wykonawców powinien załączyć: - aktualny odpis z rejestru albo aktualne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , - oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1-3), - 
oświadczenie o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia (w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 4), Wykonawcy mający siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają 
dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późniejszymi zmianami).. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 



IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.rcez.pl. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Św. 
Józefa 30 44-217 Rybnik. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 08.01.2009 godzina 09:00, miejsce: 44-217 Rybnik ul. Św. Józefa 30, sala 9B. 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

 


