
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 

zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym 

Juchnowiec: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w roku szkolnym 

2015/2016 

Numer ogłoszenia: 154690 - 2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym , ul. Szkolna 5, 16-061 

Juchnowiec, woj. podlaskie, tel. 0-85 7196678, faks 0-85 7195700. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: zsj.home.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów 

żywnościowych do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2015/2016. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

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

zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w roku 

szkolnym 2015/2016 określonych kodem we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV). Każda 

ze wskazanych poniżej części Zamówienia określana będzie dalej mianem Zadania: Zadanie 

Nr I 15100000 - 9 produkty zwierzęce, mięso i przetwory mięsne (mięso wieprzowe i 

wołowe) Zadanie Nr II 15100000 - 9 produkty zwierzęce, mięso i przetwory mięsne Zadanie 

Nr III 15112000 - 6 drób Zadanie Nr IV 15300000 - 1 warzywa, owoce i podobne produkty 

Zadanie Nr V 15811000 - 6 pieczywo. Zadanie Nr VI 15500000 - 3 produkty mleczarskie. 

Zadanie Nr VII 15220000 - 6 ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb Zadanie Nr 

VIII 15331170 - 9 i 15896000 - 5 warzywa mrożone i produkty głęboko mrożone. Zadanie Nr 

IX 01242000 - 5 jaja Zadanie Nr X 15000000 - 8 i 15800000 - 6 przyprawy i koncentraty 

Zadanie Nr XI 15400000 - 2 oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne Zadanie Nr XII 15800000 

- 6 różne produkty spożywcze Wykonawca dostarcza zamówioną partię towaru do 

Zamawiającego własnym środkiem transportu i nie obciąża kosztami transportu 

Zamawiającego. Szczegółowy wykaz asortymentu i ilości zawiera formularz asortymentowo - 

cenowy będący integralną częścią SIWZ (załącznik nr 1 a-l). Ilości asortymentów podane w 

formularzu asortymentowo - cenowym stanowią przewidywane zapotrzebowanie na okres 12 

m-cy. Faktyczne zapotrzebowanie uzależnione jest od liczby osób żywionych w stołówce 

szkolnej w okresie realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odbioru 

mniejszych lub większych ilości wymienionych produktów, bez podania przyczyny, gdyż 

rzeczywiste zapotrzebowanie uzależnione będzie od ilości osób żywionych w stołówce 



szkolnej w okresie realizacji umowy. Wszystkim użytym w siwz nazwom własnym w opisie 

przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy lub równoważne. Zamawiający posłużył się 

nazwą własną producenta jedynie dla ułatwienia opisu przedmiotu, w oparciu o przesłanki art. 

29 ust.3 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 30 ust 5 Ustawy Pzp na 

wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia równoważności rozwiązań oferowanych do 

specyfikowanych przez Zamawiającego. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych należy 

zaznaczyć w ofercie. Dostawy będą dokonywane partiami w związku z sukcesywnymi 

potrzebami Zamawiającego. Dostawa artykułów odbywać się będzie po uprzednim 

telefonicznym złożeniu zamówienia przez Zamawiającego. Zamówiony towar należy 

dostarczyć w wyznaczonym terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamówiony towar 

musi być świeży, posiadać świadectwa jakości i termin przydatności do spożycia określony w 

formularzu asortymentowo - cenowym (załącznik nr 1 a-l) będącym integralną częścią SIWZ. 

Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczania artykułów na miejsce, własnym 

samochodem dostawczym, spełniającym wymagania SANEPID - u. Wykonawca zapewni 

dostarczenie artykułów objętych umową najwyższej jakości. Dostarczone wyroby muszą 

odpowiadać wymaganiom jakościowym zawartym w obowiązujących normach Instytutu 

Żywności i Żywienia.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12. 

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

 

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

31.08.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

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 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, 

potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej 

działalności. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed 

upływem terminu składania ofert. 



 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków wynikających z art.22 ust.1 

ustawy Prawo zamówień publicznych 2. Wykaz wykonanych, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w 

okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub 

usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami 

potwierdzającymi, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie. Jeżeli 

o zamówienie będzie starać się Wykonawca, który współpracował z 

Zamawiającym w okresie ostatnich dwóch lat to nie wymagane jest składanie 

w/w wykazu. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia 

publicznego o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia 

publicznego 2.Oświadczenie, że osoby które zajmują się dostawą towaru 

posiadają aktualne badania do celów sanitarno - epidemiologicznych 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie ze wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 2.Aktualne zaświadczenie 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed 

upływem terminu wyznaczonego do składania ofert) lub zaświadczenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu lub oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków 3.Aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające odpowiednio, ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat 

oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu 

(wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu wyznaczonego 

do składania ofert)lub oświadczenie potwierdzające odpowiednio, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia 

zdrowotne lub społeczne 



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: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

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; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 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; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 

III.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

Oświadczenie, że oferowane artykuły są dopuszczone do obrotu na terenie Polski 

zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i 

żywienia (Dz. U. Nr 31 poz. 265 z 2005 r. z poźn. zm.) oraz że firma rozpoczęła 

wdrażanie systemu HACCP. 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Formularz ofertowy i asortymentowo - cenowy, zaakceptowany projekt umowy 



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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: zsj.home.pl , juchnowiec.gmina.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół 

Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym ul. Szkolna 5; 16 - 061 Juchnowiec 

woj. podlaskie... 

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

ofert: 17.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w 

Juchnowcu Górnym ul. Szkolna 5; 16 - 061 Juchnowiec woj. podlaskie. sekretariat. 

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) 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 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: produkty zwierzęce, mięso i przetwory mięsne (mięso wieprzowe i 

wołowe).. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna 

dostawa mięsa wieprzowego, wołowego do stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. Ks. 

Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w roku szkolnym 2015/2016 Dostawa 

zgodnie z załącznikiem nr 1a do SIWZ (formularz asortymentowo - cenowy) przez 

okres 12 miesięcy... 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: produkty zwierzęce, przetwory mięsne.. 



 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna 

dostawa przetworów mięsnych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego 

Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w roku szkolnym 2015/2016 Dostawa zgodnie z 

załącznikiem nr 1b do SIWZ (formularz asortymentowo - cenowy) przez okres 12 

miesięcy... 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: drób. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna 

dostawa drobiu do stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w 

Juchnowcu Górnym w roku szkolnym 2015/2016 Dostawa zgodnie z załącznikiem nr 

1c do SIWZ (formularz asortymentowo - cenowy) przez okres 12 miesięcy.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.20.00-6. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: warzywa, owoce i podobne produkty.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna 

dostawa warzyw i owoców do stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego 

Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w roku szkolnym 2015/2016 Dostawa zgodnie z 

załącznikiem nr 1d do SIWZ (formularz asortymentowo - cenowy) przez okres 12 

miesięcy.... 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: pieczywo. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna 

dostawa pieczywa do stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki 

w Juchnowcu Górnym w roku szkolnym 2015/2016 Dostawa zgodnie z załącznikiem 

nr 1e do SIWZ (formularz asortymentowo - cenowy) przez okres 12 miesięcy.... 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.10.00-6. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: produkty mleczarskie. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna 

dostawa produktów mleczarskich do stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. Ks. 



Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w roku szkolnym 2015/2016 Dostawa 

zgodnie z załącznikiem nr 1f do SIWZ (formularz asortymentowo - cenowy) przez 

okres 12 miesięcy.... 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna 

dostawa ryb mrożonych, filetów rybnych i pozostałego mięsa ryb do stołówki szkolnej 

w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w roku szkolnym 

2015/2016 Dostawa zgodnie z załącznikiem nr 1g do SIWZ (formularz 

asortymentowo - cenowy) przez okres 12 miesięcy.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.22.00.00-6. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: warzywa mrożone i produkty głęboko mrożone. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna 

dostawa warzyw mrożonych i produktów głęboko mrożonych do stołówki szkolnej w 

Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w roku szkolnym 

2014/2015 Dostawa zgodnie z załącznikiem nr 1h do SIWZ (formularz 

asortymentowo - cenowy) przez okres 12 miesięcy.... 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.11.70-9, 15.89.60.00-5. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: jaja. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna 

dostawa jaj do stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w 

Juchnowcu Górnym w roku szkolnym 2015/2016 Dostawa zgodnie z załącznikiem nr 

1i do SIWZ (formularz asortymentowo - cenowy) przez okres 12 miesięcy... 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 01.24.20.00-5. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: przyprawy i koncentraty. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna 

dostawa przypraw i koncentratów do stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. Ks. 



Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w roku szkolnym 2015/2016 Dostawa 

zgodnie z załącznikiem nr 1j do SIWZ (formularz asortymentowo - cenowy) przez 

okres 12 miesięcy... 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.80.00.00-6. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna 

dostawa olei i tłuszczy zwierzęcych lub roślinnych do stołówki szkolnej w Zespole 

Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w roku szkolnym 2015/2016 

Dostawa zgodnie z załącznikiem nr 1k do SIWZ (formularz asortymentowo - cenowy) 

przez okres 12 miesięcy.... 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.40.00.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: różne artykuły spożywcze. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna 

dostawa różnych produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. 

Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w roku szkolnym 2015/2016 Dostawa 

zgodnie z załącznikiem nr 1l do SIWZ (formularz asortymentowo - cenowy) przez 

okres 12 miesięcy.... 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

                                                                        Dyrektor  

                                                                      Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym 

                                                                                                                     Barbara Klimaszewska 

 


