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    SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
    WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż wyposażenia kuchni oraz zaplecza 
kuchennego w Szkole Podstawowej w Leoncinie’ 
 
    PRZETARG NIEOGRANICZONY  
    o wartości poniżej 60 000EURO 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19. poz. 177 
z późn. zm.) 
 
Zawartrość SWIZ. 
1.Informacja ogólna, w tym: 
1.1 Charakterystyka Zamawiającego. 
1.2 Tryb udzielenia zamówienia 
1.3 Opis przedmiotu zamówienia 
1.4 Termin wykonania zamówienia 
2. Procedura składania ofert, w tym: 
    - opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ocen spełniania  
       tych warunków. 
    - informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia  
       spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
    - informacja o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym ze wskazaniem osób  
      uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 
    - termin związania z ofertą. 
3. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 
4. Opis sposobu obliczenia ceny  opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. 
5. Ogłoszenie wyników przetargu 
6. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
7. Projekt umowy i druk oferty. 
 
Informacja ogólna 
 
1.Charakterystyka Zamawiającego. 
 
1.1 Zamawiającym jest Zespół  w Leoncinie Szkoła Podstawowa  w Leoncinie  
      ul. Singera 3, 05-155 Leoncin 
      tel./fax : 785-65-28, 785-65-84 
      reprezentowany przez Dyrektora Szkoły mgr Teresę Krawczak 
 
1.2.Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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1.3.Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń 
wyposażenia kuchni oraz zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w Leoncinie. 
Kuchnia wraz z zapleczem zlokalizowana jest na poziomie parteru w budynku starej szkoły  
w Leoncinie.(Załącznik do siwz.) 
W celu sporządzenia prawidłowej oferty Wykonawca powinien dokonać oględzin obiektu 
po uprzednim telefonicznym lub osobistym uzgodnieniu terminu. 
 
1.4 Termin wykonania zamówienia 
Zamawiający przewiduje realizację przedmiotowych  robót do dnia 15 grudnia 2006r. 
 
2. Procedura składania ofert 
 
2.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę wraz z kosztorysem ofertowym. 
2.2. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złożeniem ponosi  
       Wykonawca, niezależnie od wyników postępowania, chyba ,że przetarg został  
       unieważniony z przyczyn obciążających Zamawiającego. 
2.3 Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 
      ofertą rozpoczyna się następnego dnia wyznaczonego na składanie ofert. 
2.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
2.6 Oferty należy złożyć na druku dołączonym przez Zamawiającego do siwz załącznik nr 1 
2.7 Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków  
      opisanych w art.22 i 24 ustawy PZP (załącznik nr 2) oraz dokumenty wymagane  
      przepisami ustawy  PZP, potwierdzające wiarygodność oferenta, a mianowicie: 
 
1) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego  
    oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  
    Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem  
    podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne wystawionych 
    nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie   
    do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  
    do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego  
    nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
Powyższe dokumenty powinny być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi  
za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę ze strony Wykonawcy. 
W przypadku braku załączników ZUS, US Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia  
przez Wykonawcę, że nie zalega z opłaceniem podatków opłat oraz składek 
na ubezpieczenie społeczne, względnie uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie  
lub rozłożenie na raty płatności. Oświadczenie to należy dołączyć do oferty. 
 
2.8 Oferta musi być podpisana przez uprawnionego (uprawnione) do składania oświadczeń  
      woli przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie strony ofert, wszelkie miejsca w których  
      naniesiono zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 
 
2.9. Treść oferty należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający łatwy dostęp  
      do jej zawartości przez osoby nieupoważnione, przed datą komisyjnego otwarcia ofert. 
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2.10 Oferty należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach  
   od 9oo do 15oo nie później niż do dnia 5 grudnia 2006r. do godz. 13oo 
   w sekretariacie Zespołu Szkół w Leoncinie Szkoła Podstawowa  ul. I. B. Singera 3,  
   05-155 Leoncin oznaczone napisem „ Dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń  
   wyposażenia kuchni oraz zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w Leoncinie” 
 
2.11 Oferty złożone po terminie nie będą otwierane, a po wyborze najkorzystniejszej oferty  
        zwrócone Wykonawcy 
 
2.12. Przed dniem wyznaczonym na otwarcie ofert, Wykonawca ma prawo modyfikować 
        treść swojej oferty zgodnie z ustawą PZP. 
 
2.13. Wykonawcy będą poinformowani o modyfikacji  siwz przez Zamawiającego 
2.14 W czasie oferowania Wykonawcy mogą się porozumiewać z: 
 1)Dyrektora Szkoły – mgr Teresą Krawczak 
 2)Sekretarzem Szkoły –Elżbietą Szpalerską 
               telefonicznie, faxem, listownie oraz osobiście w sprawie niniejszego przetargu. 
 
2.15 Zamawiający będzie w formie pisemnej udzielał odpowiedzi na pytania Wykonawców,  
        informując o ich treści wszystkich zainteresowanych przetargiem. 
 
3. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 
 
3.1 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 grudnia o godz. 1315 

     w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół w Leoncinie Szkoła Podstawowa w Leoncinie 
     ul. I. B. Singera 3, pok. Nr 8       00-155 – Leoncin na który to adres Wykonawcy złożą 
     oferty Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele Wykonawcy. 
 
3.2 W czasie publicznego otwarcia ofert Zamawiający dokonuje: 
 1) przed po ofert poinformuje Wykonawców jaką kwotę przeznaczył na finansowanie  
                przedmiotu zamówienia, 
 2) sprawdzenia nienaruszenia opakowania oferty, 
 3) sprawdzenia daty wpływu oferty, 
 4) otwarcia ofert oraz eliminowanie ofert wycofanych, 
     odczytuje: nazwę i adres Wykonawcy, cenę, terminy wykonania zamówienia 
 
3.3 W czasie sesji niejawnej Zamawiający dokona sprawdzenia czy oferta : 
 1) jest kompletna w sensie wymogom ustawy PZP i siwz 
 2) została podpisana przez osobę pełnomocną 
 3) nie zawiera błędów oczywistych oraz błędów rachunkowych 
 
3.4 Zamawiający poprawi błędy oczywiste nie pytając o zgodę Wykonawcy,, 
      a o wyjaśnienie błędów rachunkowych zwróci się do Wykonawcy. Zamawiający cenę  
      oferty traktuje jako ryczałtową z konsekwencjami zapisanymi  a art.88 pkt 3 ustawy PZP. 
 
3.5 O odrzuceniu oferty i jej przyczynach Zamawiający poinformuje Wykonawcę. 
 
3.6 Oferty uznane za ważne  zostaną poddane ocenie w sposób opisany w  swiz. 
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4. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej 
 
4.1 Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena brutto za cały przedmiot 
      zamówienia. 
 
4.2. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienie wymienione w opisie  
       przedmiotu zamówienia, zestawieniu urządzeń gastronomicznych, formularzu cenowym  
       wg następujących zasad: 
1/wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia formularza cenowego na podstawie  
   udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej; 
2/formularz cenowy powinien pokryć wszystkie zobowiązania finansowe, a także wszystko  
   co może być konieczne dla właściwego wykonania przedmiotu zamówienia; 
3/nieszacowanie, pominięcie elementów dostawy czy brak rozpoznania przedmiotu  
   zamówienia nie może być podstawą do żądania podwyższenia ceny ofertowej określonej  
   w ofercie 
 
4.3.Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty 
      ceny netto, kwoty podatku Vat oraz łącznej ceny brutto oferty. 
      Cena musi być wyrażona  w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład  
      Elementów. 
4.4 Ceny podane przez wykonawcę ustalane są na cały okres obowiązywania umowy  
     i nie podlegają podwyższeniu 
 
4.5 Zamawiający wybierze ofertę najtańszą porównując ceny brutto za cały przedmiot  
      zamówienia. 
      Pozostałe oferty będą oceniane wg następującej formuły. 
 C n = (C min : Cn ) x 100 
 gdzie: C n – cena następnej oferty podlegającej ocenie 
  C min – cena najkorzystniejszej oferty 
 
5. Ogłoszenie wyników przetargu. 
 
5.1 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na tablicy  
      ogłoszeń Zamawiającego. Zamawiający potwierdzi te informacje pisemnie do biorących 
      udział Wykonawców. Zawiadomienie będzie zawierało nazwę(firmę) adres Wykonawcy  
      oraz uzasadnienie jej wyboru. 
 
5.2 Umowa  z wybranym Wykonawcą będzie podpisana po uprawomocnieniu się przetargu 
      w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
 
6. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
 
 Wykonawca, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia dokonał  
lub może dokonać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej zapisane w dziale VI 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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7. Umowa o wykonanie 
Zamawiający zawrze z Wykonawcą , którego oferta została uznana za najkorzystniejszą 
umowę w treści zamieszczonej   w siwz (załącznik Nr 3 do siwz). 
 
8.Oferta Wykonawcy 
 
Wykonawca jest obowiązany złożyć ofertę na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do siwz.. 
 
Załączniki do siwz. 
1. załącznik –opis przedmiotu „wykaz wyposażenia  kuchni i zaplecza kuchennego  
   w Szkole Podstawowej  do siwz. w Leoncinie” 
2. druk „oferta” (zał. nr 1) 
3. oświadzczenie oferenta wynikające z art.22 ust.1 ustawy p.z.p. (zał. nr 2) 
5. projekt umowy wraz z załącznikiem ”-opis przedmiotu umowy - wykaz wyposażenia 
    kuchni i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w Leoncinie” (zał. nr 3) 


