								Mirosławiec, dnia 06 grudnia 2006 r.

OGŁOSZENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY

o postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z ustawą                     z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177,                   z późn. zm. ), którego przedmiotem jest usługa 
 „ Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie 70 gorących posiłków  jednodaniowych typu obiadowego ( drugie danie ) dla uczniów Zespołu Szkół  w Piecniku ”

1.	Nazwa i adres zamawiającego: 
Gmina i Miasto Mirosławiec ul. Wolności 37,  78 – 650 Mirosławiec 
tel./fax: 0-67/ 259 50 42

2.	Określenie trybu zamówienia: 
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej  wyrażonej         w złotych równowartości 60.000 euro, prowadzony na podstawie ustawy                     z dnia  29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177  z  późn. zm. Prawo zamówień publicznych )

3.	Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać bezpłatnie                    w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej godzinach  od 8.00       do 15.00  ul. Polna 23 lub ze strony internetowej  http://bip.miroslawiec.pl 

4.	Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.miroslawiec.pl/zamowienia.dhtml

Nomenklatura
	
Wspólny Słownik Zamówień ( CPV )
główny
przedmiot

15.89.42.10 - 6
dodatkowe
przedmioty

55.32.20.00 - 3
55.52.12.00 - 0
55.52.40.00 - 9 
 55.32.00.00 - 9

6.	Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych
Przedmiotem zamówienia jest:
1)	dożywianie uczniów w Zespole Szkół  w Piecniku polegające na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu 70 gorących posiłków dziennie w punkcie wydawania posiłków   w Zespole Szkół w Piecniku  w dni nauki w szkole od dnia  2 stycznia 2007 r. do dnia 28 listopada 2008 r. w godzinach od 11.00 do 13.00, na podstawie wykazu uczniów  sporządzonego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu oraz zgodnie z ustalonym przez wykonawcę jadłospisem,
2)	gorące posiłki winny być przygotowane zgodnie z normami żywieniowymi           dla dzieci i młodzieży przy zachowaniu wymagań sanitarno – higienicznych              w trakcie ich przygotowywania, dostarczania i wydawania.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

  Przed złożeniem oferty istnieje możliwość obejrzenia punktu wydawania posiłków,             po uprzednim uzgodnieniu terminu z Dyrektorem Zespołu Szkół w Piecniku              tel. kontaktowy:   0-67 258-71-97.

7.	Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8.	Termin wykonania zamówienia: 
od 02 stycznia 2007 r. do 28 listopada 2008 r.  w dni nauki w szkole.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnionych warunków
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
	Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.
	Posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności             i kwalifikacje do wykonania usług objętych zamówieniem.
	Dysponują niezbędną wiedzą i  doświadczeniem oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
	Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych        ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177  z późn. zm.). 

Dla potwierdzenia spełnienia powyższych warunków wykonawca winien przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

1)	aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie          do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu      do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione         nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2)	oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone  w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177  z  późn. zm. )  i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 24 ust. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy,
3)	wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty       i miejsca wykonania.

10.	Informacja na temat wadium
	Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

11.	Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się ceną:
cena wykonania zamówienia  = 100%
		
12.	Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta                  ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec  pokój nr 1, parter, w terminie                         do dnia 19 grudnia  2006 r. do godz.11.50.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 grudnia 2006 r. o godz. 12.00  w siedzibie zamawiającego: Urząd  Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, pokój 110. 

13.	Termin związania ofertą:
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert. 

14.	Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
	Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

15.	Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
	Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

16.	Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty                           z zastosowaniem aukcji elektronicznej
 	Zamawiający nie stosuje aukcji elektronicznej.

17.	W postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Przy przesłaniu dokumentów faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
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						                     Elżbieta Rębecka - Sabak

							



