
Radom: Zakup pieczywa i ciasta wraz z dostawą 

Numer ogłoszenia: 384540 - 2010; data zamieszczenia: 26.11.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" , ul. Andrzeja Struga 88, 26-600 

Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3448689, faks 0-48 3448689. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsnp.pilicka.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup pieczywa i ciasta wraz z dostawą. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Grupa I Asortyment J.m. 

Ilość Chleb baltonowski masa od 0,55 kg do 0,60 kg. Szt. 21000 Gryzka masa od 0,40 kg do 0,45 kg. 

Szt. 20000 Chleb ciemny masa od 0,55 kg do 0,60 kg. Szt. 4500 Grupa II Asortyment J.m. Ilość Ciasta 

babka piaskowa, rolada różne, strucla z makiem, szarlotka, sernik, , piernik, 700 kg. Drożdżówki, 

pączki szt. 4500 Babeczki kruche z jabłkami lub budyniem szt. 750. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 



 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 1. Warunkiem udziału w postępowaniu są: a przedłożenie w zakreślonym terminie właściwie 

sporządzonej oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ, b przedłożenie do oferty niżej 

wymienionych dokumentów, w formie oryginałów lub kserokopii, poświadczonych za 

zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę: - oświadczenie o spełnieniu przez 

Wykonawcę warunków określonych w art.22 ust. 1 ustawy pzp. wg. wzoru, zał. nr 1. - 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 pzp. wg. wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 - oświadczenie o zapoznaniu się z SIWZ i braku zastrzeżeń do 

jej postanowień wg. wzoru, zał. nr 3 - aktualnego odpisu z właściwego rejestru. 2. Oferty 

będą sprawdzane pod kątem ich zgodności z przepisami ustawy i postanowieniami SIWZ, a 

następnie oceniane przez Zamawiającego podczas niejawnego posiedzenia, w terminie nie 

przekraczającym terminu związania ofertą. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

aktualny odpis z właściwego rejestru 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.dpsnp.pilicka.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy 



Społecznej Nad Potokiem Im. Bohdany Danuty Kijewskiej 26-600 Radom ul. Struga 88 bud.adm. pok. 

8. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

07.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem Im. Bohdany Danuty 

Kijewskiej 26-600 Radom ul. Struga 88 bud.adm. pok. 6. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 14 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej: nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: nie 

 


