
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 113238-2015 

Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznej w ramach projektu Specjalizacja zawodowa - sukcesem na rynku pracy realizowanego przez 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Numer ogłoszenia: 113238 - 2015; data zamieszczenia: 14.05.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach , ul. Żeromskiego 86, 26-800 Białobrzegi, woj. mazowieckie, tel. 048 613 27 10, faks 048 613 45 10. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zspbialobrzegi.edu.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznej w ramach projektu Specjalizacja zawodowa - sukcesem na 

rynku pracy realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia - zakup i dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznej w ramach projektu 

Specjalizacja zawodowa - sukcesem na rynku pracy Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia został szczegółowo 

opisany w załączniku nr 1 do SIWZ. Dzbanek 2 l Sztućce Sztućce do ryb i owoców morza Termosy z pompką Termosy cateringowe Stojak obrotowy Łyżeczka do sosów Łyżki do 

sałatek Waza Minisalaterki Cukiernica Pojemnik na olej/ocet Koszyki do pieczywa Łyżki barmańskie Patery na ciasta i owoce: Talerze Talerze głębokie Talerze deserowe Salaterki 

Półmiski Kieliszki do wina białego Kieliszki do wina czerwonego Kieliszki Filiżanki do herbaty Filiżanki do kawy Mleczniki Pojemniki na przyprawy Serwetniki Pucharki deserowe 

Patelnia średnica 20 cm Patelnia średnica 25 cm Patelnia średnica 30 Garnek o pojemności 1 l Garnek o pojemności 2 l Garnek o pojemności 5 l Garnek o pojemności 8 l Garnek o 

pojemności 50 l Garnek o pojemności 70 l Garnek o pojemności 100 l Pokrywki do garnków (różne wielkości) Blachy Geny do wózków Naczynie żaroodporne Garnek do 

podgrzewania ryb Ubijaczka do piany Ubijaczka do ziemniaków Skrobaczka do ryb Pęseta do ości Lejek Porcjoner do puree i ryżu Mieszadło do kotła Temperówka do warzyw Tarka 

Deska do krojenia Noże (różne rodzaje) Termometr lodówkowy Tłuczek do mięsa Nożyczki do drobiu Ostrzałka do noży stojąca (duża) Siekacz zmiękczający do mięsa Paliwo do 

podgrzewaczy Pojemnik na paliwo do podgrzewaczy Szczypce Porcjoner do lodów Worek do wyciskania kremów z różnymi końcówkami Rękawice termiczne Pędzelki Łopatki różne 

Wyciskarka do czosnku Otwieracz do konserw Otwieracz do wina Miski małe Miski średnie Miski duże Łyżki cedzakowe Termometr do mięs Tace prostokątne antypoślizgowe 

560x400 mm Tace prostokątne antypoślizgowe 650x450 mm Sitka Cedzak z uchwytami Pojemniki plastikowe do przechowywania żywności (różne wielkości) Widelec do mięsa 

Łopatka do ryb Łyżka do serwowania Łyżka do spaghetti Nóż do pizzy Obieraczka do warzyw Trzepaczka Suszarki na naczynia Kosze na śmieci Pojemnik na mydło w płynie 

Kostkarka do lodu Sokowirówka Miesiarka planetarna Naleśnikarka Toster/opiekacz wraz z uchwytem Naświetlacz do jaj Czajnik elektryczny Wózek do talerzy Lampa owadobójcza 

Robot kuchenny Blender Lodówka - chłodziarka Zmywarka do naczyń uniwersalna Zamrażarka skrzyniowa Młynek do mielenia odpadów Patelnia wolnostojąca uchylna Maszynka do 

mielenia mięsa Frytkownica Taboret elektryczny pojedynczy Wózek transportowy Termos transportowy z wkładami Termos stalowy. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.10.00-7, 39.22.30.00-1, 39.31.40.00-6, 39.31.50.00-3. 

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.06.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

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

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 

minimum 10.000 zł. 

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 spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 



 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że 

nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 1) oferty na wykonanie zamówienia publicznego (Załącznik nr 6 do SIWZ), 2) szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 

(Załącznik nr 1 do SIWZ), 3) dokumentów potwierdzających uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych, 4) 

zaparafowanego wzoru umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ). 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 85 

 2 - termin wykonania zamówienia - 15 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zspbialobrzegi.edu.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Żeromskiego 86 26-800 Białobrzegi. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.05.2015 godzina 11:00, miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Żeromskiego 

86 26-800 Białobrzegi pokój nr 21. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt Specjalizacja zawodowa - sukcesem na rynku pracy 

realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

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 

 


