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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 
www.opsbielany.waw.pl

Warszawa: Zakup (przygotowanie i wydawanie) paczek spożywczo - 
przemysłowych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy

Bielany m. st. Warszawy 
Numer ogłoszenia: 154239 - 2015; data zamieszczenia: 22.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zam ieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

[y] zam ów ien ia  pub liczn ego

□  za w a rcia  um ow y ram ow ej

□  ustanow ienia  d yn a m iczn e g o  syste m u  zaku p ó w  ( D S Z )

SEK C JA  I: ZAMAWIAJĄCY

1.1) NAZWA I A D R ES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy , ul. 

Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5689100, faks 022 8645952.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.opsbielany.waw.pl

I. 2) RO D ZA J ZAM AW IAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEK C JA  II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) O K R E Ś LE N IE  PRZEDM IOTU ZAMÓWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup (przygotowanie i wydawanie) paczek 

spożywczo - przemysłowych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

11.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 

zakup (przygotowanie i wydawanie) 1 000 szt. paczek spożywczo - przemysłowych dla klientów Ośrodka 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Zawartość jednej paczki stanowić ma zestaw dwóch 

oddzielnie zapakowanych paczek z artykułami spożywczymi i przemysłowymi. Wszystkie artykuły powinny 

być w oryginalnym opakowaniu producenta. Zamawiający nie dopuszcza opakowań zastępczych. 

Wykonawca opakuje paczki posegregowane wg. asortymentów tj. spożywcze i przemysłowe w estetyczne i 

trwałe opakowania, zabezpieczające przed zniszczeniem zawartości paczek oraz wygodne do niesienia. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ..

11.1.5)

| przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
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11.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-6, 39.80.00.00-0, 33.71.10.00-7.

11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

11.1.8) C zy  dopuszcza się  złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) C Z A S  TRWANIA ZAMÓWIENIA LU B TERMIN W YKONANIA: Zakończenie: 18.12.2015.

SEK C JA  III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

111.2) Z A LIC ZK I

111.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOW ANIU O RA Z O PIS SPO SO BU  DOKONYWANIA O CEN Y

SPEŁN IA N IA  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

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za spełniony 

na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę

111.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za spełniony 

na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę

111.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za spełniony 

na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za spełniony 

na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za spełniony 

na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę

111.4) INFO RM ACJA O O ŚW IADCZENIACH LU B DOKUMENTACH, JA K IE  M AJĄ D O STA R CZYĆ

W YKONAW CY W C ELU  PO TW IERDZENIA SPEŁN IAN IA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOW ANIU

O RA Z N IEPO DLEGAN IA W YKLU CZEN IU  NA PODSTAW IE ART. 24 UST. 1 USTAWY
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111.4.1) 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:

111.4.2) 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;

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także 

dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 

III 4.2

111.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub m iejsce zam ieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zam ieszkania  

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;

111.4.4) 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;

SEK C JA  IV: PROCEDURA

IV.1) TR Y B  U D ZIELEN IA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) K R YTER IA  O C EN Y O F E R T

IN/.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95
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2 - Okres wydawania - 5

IV.2.2)

^przeprow adzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) IN FO RM ACJE A D M IN ISTRACYJN E

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

zamówienia: www.opsbielany.waw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Ośrodka 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82, 01 824 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2015 

godzina 13:00, miejsce: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. 

Przybyszewskiego 80/82, 01 824 Warszawa, II piętro, Sekretariat, pokój nr 40..

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: nie dotyczy.

IV.4.17) C zy  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
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