
Ogłoszenie nr 500081313-N-2017 z dnia 27-12-2017 r.

Miasto Orzesze: „ Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze” - dostawa produktów
żywnościowych na potrzeby wyżywienia dzieci w przedszkolu IV

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zakres zamówienia określony w rozdz. II pkt. 3 opisu przedmiotu zamówienia realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 619063-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania

tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Miasto Orzesze ul. Św. Wawrzyńca 21 43-180 Orzesze tel. 32 3248800 fax. 32 3248826 Internet: http://www.orzesze.pl, http://bip.orzesze.pl,
e-mail:rzp@orzesze.pl NIP 635 18 34 596 REGON 276257653 Działające na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz 1579 z późn. zm.) w zakresie przeprowadzenia postępowania na rzecz Przedszkola: Przedszkole
nr 2 "Orzeszkowe Brzdące" ul. Miła 1a, 43-180 Orzesze Tel/Fax. (32) 2213710 e-mail: p2@orzesze.pl e-mail: przedszkole2orzesze@o2.pl
www.przedszkole2.orzesze.pl Udzielającym zamówień będzie ww. Przedszkole.

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Orzesze, Krajowy numer identyfikacyjny 276257653, ul. ul. Św. Wawrzyńca  21, 43-180  Orzesze, woj. śląskie, państwo Polska, tel.
+48323248800, e-mail rzp@orzesze.pl, faks +48323248826.
Adres strony internetowej (url): www.orzesze.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„ Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze” - dostawa produktów żywnościowych na potrzeby wyżywienia dzieci w przedszkolu IV

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRZP.271.62.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:

1. Rodzaj zamówienia: dostawa. 2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych do kuchni
przedszkolnej w budynku Przedszkola nr 2 w Orzeszu przy ul. Miłej 1a na potrzeby żywieniowe dzieci. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje
dostawę wyspecyfikowanych produktów, przystosowanym do tego celu środkiem transportu, do siedziby Przedszkola oraz ich rozładunek,
wydanie, wniesienie i zeskładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. UWAGA! Wskazane w ramach zamówienia ilości artykułów są
ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy,
jeżeli jego potrzeby będą mniejsze od zamawianych. Rozliczenia finansowe Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będą na podstawie ilości i
rodzaju faktycznie dostarczonych do Zamawiającego produktów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania/zamówienia całej
ilości żywności określonej w ofercie, jak również dopuszcza możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających polegających na zwiększeniu
ilości zamawianych artykułów żywnościowych. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w celu realizacji pełnej wartości
umowy. Z każdego koszyka produkty zamawiane będą sukcesywnie na potrzeby jednego tygodnia, telefonicznie (zamówienie składane jest w
czwartek poprzedniego tygodnia). 3. Określenie przedmiotu zamówienia: Różne Produkty Spożywcze: soki - bez dodatku cukru, sól - o
obniżonej zawartości sodu (sól sodowo - potasowa). Przyprawy, herbaty , kasze , ryże , makarony, ciastka , wafle - o jednolitym smaku
charakterystycznym dla użytych składników, bez obcych posmaków i zapachów, opakowane w torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez
oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności szkodników, całe, szczelne - opakowania jednorazowe. Wszystkie produkty przetworzone
dostarczane Zamawiającemu muszą mieć zachowany odpowiedni termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 3 m-ce, natomiast przy
produktach nieprzetworzonych termin ważności musi wynosić, minimum 7 dni - datowane na opakowaniu przez producenta. Ryby i mrożonki -
Ryby i mrożonki z okresem przydatności do spożycia nie krótszym niż 30 dni od dnia dostawy. Produkty głęboko mrożone. Dostarczane raz w
tygodniu do godz 9:00. Transport po stronie wykonawcy do magazynu Przedszkola. Zapotrzebowanie na okres do 31.08.2018 CPV
15800000-6 Różne produkty spożywcze CPV 15200000-0 Ryby przetworzone i konserwowane CPV 15320000-7 Soki owocowe i warzywne
CPV 15331000-7 Warzywa przetworzone CPV 15600000-4 Produkty przemiału ziarna CPV 15896000-5 Produkty głęboko mrożone
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 i 1a do SIWZ. 4. Podwykonawcy: 1). Wykonawca może powierzyć wykonanie
części zamówienia podwykonawcy. 2). Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia. 3). Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 5.
Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający nie określa czynności, przy realizacji których
wymagane jest od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia osoby/osób na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy postępowań,
których przedmiotem zamówienia są usługi lub roboty budowalne. Nie dotyczy przedmiotowego zamówienia w zakresie dostaw.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 15800000-6

Dodatkowe kody CPV: 15200000-0, 15320000-7, 15331000-7, 15331000-7, 15600000-4, 15896000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 15027.66
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: F.H.U. Stefan Miłek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rybnicka 98
Kod pocztowy: 43-180
Miejscowość: Orzesze
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 15549.51
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15449.51
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15449.51
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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