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Radom, dn.18.11.2008 r. 

 

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

 Dom Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” w Radomiu, ul. Struga 88  

tel./fax /048/344-86-89, e-mail: biuro@dpsnp.pilicka.pl, działając na podstawie ustawy 

z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177z póz.zm.): 
 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: 

 

„Zakup z dostawą mleka i produktów mlecznych.” 
 

CPV: 15500000-3 
 

Wymagany termin wykonania zamówienia:  

od dnia 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.  
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:  

 Tadeusz Stanios  - Zastępca Dyrektora 

 Hanna Borkowska - Kierownik Działu Gospodarczego i Obsługi 
 

1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 

i spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, którzy w 

zakreślonym terminie złożą w siedzibie Zamawiającego ofertę sporządzoną zgodnie z 

wymogami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełnienia tych warunków 

będzie dokonywana w dwustopniowej skali: spełnia-nie spełnia.  

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać osobiście w siedzibie 

Domu Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” w Radomiu, ul. Struga 88, budynek administracji, 

pok. 6 w godz.8-15 w dni robocze, lub ze strony internetowej jednostki – www.dpsnp.pilicka.pl 

sekcja ZAMÓWIENIA. 

3. Przedmiot zamówienia: 

 
Asortyment J.m. Ilość  

Mleko 1,5 % - 2% l. 28000 

Śmietana 22% - 24% l. 450 

Ser topiony (100g) różne smaki Szt. 5000 

Ser twardy Kg. 280 

Twaróg półtłusty Kg.. 1500 

Jogurt owocowy (150g) Szt. 6700 

Jogurt naturalny (150g) Szt. 1000 

Serek homogenizowany (150g) 

różne smaki minimum dwa 
Szt. 4450 

Masło naturalne (200g) Szt. 200 

Twarożek wiejski (200g) Szt. 1000 

Kefir (400g lub ml). Szt.. 1000 

 

http://www.dpsnp.pilicka.pl/
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4. Oferty należy składać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” w Radomiu, 

ul. Struga 88, budynek administracji, pok. 6. w terminie do 26.11.2008 r. do godz. 10.00. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” w Radomiu, 

ul. Struga 88, budynek administracji, pok. 6. w dniu 26.11.2008 r. o godz. 10.15. 

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  cena oferty - 100 %. 

7. Wykonawca jest związany ofertą przez 14 dni od terminu składania ofert. 

8. Nie dopuszcza się składnia ofert wariantowych. 

9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

10. Wadium nie jest wymagane. 

11. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu 

zakupów, stosowania aukcji elektronicznej. 

12. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
     

 

 

 

 

 

 


