SZPiGM 3821/27/2009

Brzozów, dn.13.05.2009 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
im. Ks. B. Markiewicza
36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18
ogłasza przetarg nieograniczony
na
dostawę warzyw
Zakres przedmiotu zamówienia:
1. MARCHEW
2. PIETRUSZKA
3. CEBULA
4. BURAKI ĆWIKŁOWE
5. CZOSNEK
6. KAPUSTA CZERWONA
7. KAPUSTA PEKIŃSKA
8. KAPUSTA KISZONA
9. KAPUSTA ŚWIEŻA
10. JABŁKA I GATUNEK
11. GROCH
12. OGÓREK KISZONY
13. SELER
14. PIECZARKI
15. KOPER ZIELONY
16. PIETRUSZKA ZIELONA (NAĆ)
17. ZIEMNIAKI
18. RZODKIEWKA
19. SZCZYPIOREK
20. SAŁATA ZIELONA
21. POMIDOR
22. OGÓREK ŚWIEŻY

700 KG
150 KG
200 KG
500 KG
3 KG
100 KG
150 KG
130 KG
500 KG
600 KG
30 KG
50 KG
20 KG
40 KG
200 SZT (PĘK)
200 SZT (PĘK)
4000 KG
200 SZT (PĘK)
100 SZT (PĘK)
200 SZT
100 KG
100 KG

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w tych przypadkach gdzie
posłużył się marką wyrobu.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie zamierza wykorzystać aukcji elektronicznej.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.06.2009 do 03.07.2009
O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy:
 spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych czyli:
a) posiadający uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem
zamówienia,
b) posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
techniczny do wykonania zamówienia,
c) znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia,
d) nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
Zamawiająco oceni spełnianie przez wykonawców powyższych warunków na
podstawie niżej wymienionych dokumentów.
Dokumenty wymagane
postępowaniu:

od

wykonawców

biorących

udział

w

niniejszym

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych od wykonawców
biorących udział w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 44 ustawy
Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ.
b) Wskazanie przez wykonawcę tych części zamówienia, których realizację
zamierza powierzyć podwykonawcom.
c) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a w kraju jego miejsca zamieszkania lub siedziby
nie są wydawane dokumenty podmiotowe określone w powyższych
podpunktach wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z treścią § 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie
rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz
form w jakich te dokumenty mają być składane. Jeżeli w kraju pochodzenia
osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w punkcie 7 siwz,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio kraju pochodzenia
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18,
budynek administracji G, sekretariat, w terminie do 20.05.2009 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.05.2009 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego,
budynek administracji G, świetlica.
Przy ocenie ofert przyjmuje się następujące kryteria, których znaczenie określono
procentowo:
cena (koszt)

100 %

Wykonawcy oraz oferty zostaną ocenieni przez członków komisji przetargowej.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga złożenia wadium.
Ogłoszenie opublikowano na portalu UZP w dniu 13.05.2009
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana jest na stronie
internetowej: www.szpital-brzozow.pl

