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Ogłoszenie o wszczęciu postępowania  

 

1. Dom Pomocy Społecznej  

    w KrzyŜanowicach 217 

    27-100 IłŜa 

    woj. mazowieckie 

 
Osoba upowaŜniona do kontaktu                                tel. 
Postuła Szymon                                                          048 616 37 46 
e-mal: dpomocy@kki.pl 
www.dompomocy.kki.pl  
   specyfikacja do pobrania  z  ww. strony internetowej         
 

2. Rodzaj zamówienia: DOSTAWA 
 
3. Tryb postępowania:  Postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego jest prowadzone na 
podstawie przepisów ustawy z dn. 29 stycznia 2004 . Prawo Zamówień Publicznych  z późn. zm.  
zwanej dalej „ustawą” w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza 
kwoty określonej w przepisach  wydanych na podstawie art. 11 ust 8(Rozporządzenie Prezesa 
Rady Ministrów z dn. 19.12.2007r.) na podstawie art. 39 ustawy. 
 
4. Określenie przedmiotu zamówienia: DOSTAWA ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH w  2009 ROK 
 
5. Kryterium oceny ofert:  CENA 100%    
    - Przy ocenie ceny będzie brany pod uwagę  stosunek ceny najniŜszej 100pkt zgłoszonej w  
       przetargu  do ceny oferowanej przez poszczególnych oferentów liczona matematycznie. 
6. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki : 

 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie  
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia. 

  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 

1 i 2 ustawy 
  

5.1 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
przedłoŜonych oświadczeń na podstawie art. 22 ust.1 oraz art.24 ust.1 i 2  załącznik Nr 2 do 
specyfikacji. 
5.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków  udziału w postępowaniu: Zamawiający 
oceni spełnienie  ww.  warunków wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie załączonych do 
ofert oświadczeń wymienionych  w pkt 6 SIWZ. 

Z treści załączonego oświadczenia musi wynikać jednoznacznie, iŜ w/w warunek Wykonawca 
spełnił, w przeciwnym wypadku Zamawiający wezwie  Wykonawców  w wyznaczonym terminie 
do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia  zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy. 

5.3 Z ubiegania się o zamówienie publiczne  wyklucza się  wykonawców którzy : 
�  nie spełniają  warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne  z art. 22 ust1 1 

ppkt  1-4 ustawy, 
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� nie spełniają  warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 ppkt. 1-10 i ust. 2 ppkt. 1-4 ustawy, 

� wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem  prowadzonego 
postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 
dokonywaniu tych czynności chyba, Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie 
utrudnia uczciwej konkurencji, 

� złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,  
� nie złoŜyli oświadczenia o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu lub dokumentów 

potwierdzających spełnienie tych warunków z zastrzeŜeniem art.26 ust 3 
5.4 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy  ( art.89 ust. 1Ustawy): 

� jest niezgodna z ustawą , 
� jej  treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeŜeniem art.87 ust. 2 pkt 3, 
� jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji,  
� zawierają raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
� została złoŜona  przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 
� zawiera  błędy w obliczeniu ceny, 
� wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłek, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt3 
 
7. Termin składania ofert:15 GRUDNIA 2008 ROK DO GODZ. 10.00 
 
8. Miejsce składania ofert: Dom Pomocy Społecznej w KrzyŜanowicach  POKÓJ NR 3 
 
9. Termin otwarcia ofert: 15 GRUDNIA 2008 ROK o GODZ. 10.30 
 
10. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, ani wariantowych. 
 
11.Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2008 rok 
 
12. Wadium:    nie wymagane. 
 
13. Termin związania z ofertą :  30 dni. 
 
14. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę i powiadomi o terminie   podpisania umowy w  
siedzibie Zamawiającego nie wcześniej  jak  7 dni od daty zawiadomienia o wyniku  postępowania. 
 
 
 
 

  
 

 


