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l

jal<o jednostl<a sa nro

rządtllva

l':rl<s. 0.1-1-

.

ogłasza przętarg nieograniczilny o warlościzanlówieIlia powyżej j0 0OrJ euro na: ,.dostarr,li artvl<Llltilv
nabialowych, produktów spożywczych inapojów w rol<u 2019 2020 dla Dtlnru Ponlocl,Sllclleczne.j rl,
Radziechorł,icaclr". Specyfil<ację przetirrgolvą można odebrać rv adniinistrac.ji DPS lv godzillacll 7,_]() - ],l:j0.

pocztą lub pobrać na stronie internetowe.j: rłlr_15,.biu]ctyn.llŁrji:.p]ltdziit,,layrłe

i <Jr, St\1 ./.
od dnia 24.11.20l9 do dnia 23.1 I.2020

i napł5ólv 1łg. esonynlęl:fii oJ,frz ilrlśćplorlłrrrlj i,i,Jł,łiilznilltr Jrr

Termin wyl<onania zamórvienia:.jederr

rol< tj.

rol<Lr.

Nie dopuszcza się sl<ladania ofert częściovvvch.
Nie dopuszcza się sl<ladarria ofert lvirrialltowych.
Zamawiający nie zanlierza zawrzeć umo\\,y ramorvej.
Nie przewiduje się wyboru oferty najliorzy,stniejsze,i z zast<tsorvatticn,l irtrl<cji e Iel<trrlrliczllc.j.
Nie przelviduje się ustanoł,ienia dynirIrliczllcgo syste nru zal<upórv.
O udzielenie zarnówienia rnogą tIbicgirć się Wvl<onawcy spclrliającl,u,arttnlii udziału \y l)().\t§i)i,,rllllitl
l. Nie podlegająwykluczeniu w ol<oIicznościach, o |<tórl,ch ltlowa w ar-t, 24 ust. Ipl<t, l2-23

:

warunl<i udzialu !v poslępowiiniu ol<r,eślolle \\, aft. 22 Lrst. I pI(t l rv zaIircsic rlic pildlclania
wl'kluczerriu, tlatorniast w zal<resie art,22 ust. l pl<t. 2 Zalnawia.jllcy rlie określtr zaclnych rr,ari;illitir,v" ]<tór,e

2. Spelniaja

Wykonawca zobowiazany.iest rvykonać

l l'ZP

Wyliluczellia Wyl<oIlawcórv dolitllluje się zgtldnie zart.ż4 ust.

w art.24 ust. 5 ustawy PZP oraz w1,1<luczeIlie zawafte rv art.24 x51.

_5

oraz dodatliotvo wyliILlczcllie zarvartc

pi<t. 8 ustar.r,y

PZP.

Wyl<az dolrumentórv i oŚlviadczeli pot,tvicrdza,jących spclnicnie lvaruttl<.ólv utlzialu \\,|)tt\t(p()\t,1lllitl
zalvarty jcst rv pl<t, VI SlWZ. Wyltonarvcł jest tlbou,iązitlly zloż_\,t1: ośrviaclczcnic rv zal<t,csic r,r,sl<llzallvtlt rł,
zalączn|ku nr 2 do SIWZ, odpis z rvłaścilvcgorc,jestl,u Iub ccntraIlle_j ewidenc.li i infbrnlac.ii o Lizialalllości
gospodarczej, a jezeli Wykonawca Ina siecizibę lub lniejsce zatlliesz-l<atliir 1ltlza teI,1,,toriutll l(zeczr,lltls1lolitej
Polskiej. składa dokurnent wystawioIl1, r,v l<r-a.jLr, rv l,tórvln rr;|.clllltrrtlr lna siedzibg ltlb lllie.jsce zlrIllicsz]ialrilt,
potlvierdzające. że nie otwarto _iego likwidac.j i lilii llic ogloszollo Lrpacllości.
Zamirlviający nic przcrvidujc rvniesienie rvlrcliunr.
Całośćwyl<onanej usługi rozliczalla będzie rv rvalucie PLN.
Kryteria ocerry i przyzlrane prrnl<ty:
a) cena brutto - 60 pl<t,
b) termin platności - 40 pl<t,
Maksymalną ilośćpLrnktór,v _jaką
punl<tórv

wvgrywa przetarg.

mozlla

Lrzysl<ać

to I00,

Ot'erellt.

l<tti11,

cltrzvtlla

Zarnar.viajacy nie przewidLrje z\Ą,rottl l<osztórl r_rdzialu rv 1lclstęllclrvirtliu,

lltczll:t.

trltjr.

ir,l,:zlr ilr,:"

rv języl<Lr polskinl, należ.r,przcslać 1locztą lLlb sI<Iaclać na dziennil< l)()dl\\L/\ rt r.lllritlisltlrc.ii
Dolllu Pot't-locy Społeczrre.j w Radziechovl,icltch, Radziechtlrvice Picl,ivszc Nr 2. ()7-_§ó I 1.1r.lz..,,,. dtl Lltlilt
ló.l0.20l9r. do godz. ll:45.
Liczy sie dzteń i godzina doręczenia przesyll<i z oleltą. Oi-erty zlozollc |lo fę1,111jllie zostatla zli,rócoIlc bez

Olerty sporządzone

otwal,cia po terrninie składania protestów.
Otlvarcie ofert nastąpi w dniu l6. l0.20l9r. o godz. l2:00.
Ternlin zlviązania ol'ertą lvynosi 30 dni,

Radziechou,ice Pierrvsze. dn. 02.10.20l9 r
Dvrclitor
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