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OGŁOSZENIE  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
Pałac Młodzieży w Warszawie 

Pl. Defilad 1 
00-901 Warszawa 

ogłasza przetarg nieograniczony na: 
 

Dostawę artykułów spożywczych  
do Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży  

w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie w roku 2016 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (transport wraz z wniesieniem do magazynu) artykułów 
żywnościowych tj.: mięsa i wędlin, owoców i warzyw, mrożonek, różnych artykułów spożywczych, 
pieczywa, wody mineralnej, nabiału, jaj do Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach 
k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie od dnia 25 czerwca 2016 r. do 18 sierpnia 2016 r. Przedmiot 
zamówienia został podzielony na 8 zadań: 

Zadanie nr 1 – Dostawa mięsa i wędlin,  
Zadanie nr 2 – Dostawa owoców i warzyw, 
Zadanie nr 3 – Dostawa mrożonek, 
Zadanie nr 4 – Dostawa różnych artykułów spożywczych, 
Zadanie nr 5 – Dostawa pieczywa, 
Zadanie nr 6 – Dostawa wody mineralnej, 
Zadanie nr 7 – Dostawa nabiału, 
Zadanie nr 8 – Dostawa jaj. 

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 15800000-6, 15100000-9, 15131130-5, 15300000-1, 15331170-9, 
15811500-1, 03142500-3, 15981000-8, 15500000-3, 03200000-3 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać w dni powszednie od poniedziałku 
do piątku w siedzibie Zamawiającego przy Pl. Defilad 1 (sekretariat Pałacu Młodzieży pok. 203) w godz. 
9.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku lub pobrać ze strony internetowej www.pm.waw.pl  
 
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: 

Teresa Kulik tel. 22/ 656-71-54, e-mail tkulik@pm.waw.pl  
Anna Gudzak tel. 506-436-123, e-mail agudzak@pm.waw.pl 
 

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1500 . 
 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na kilka 
zadań. Oferta musi być złożona na cały wyszczególniony w danym Zadaniu asortyment. Nie ma 
możliwości dalszego podziału Zadania.  
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

Wadium przetargowe nie jest wymagane. 

Oferty będą oceniane na podstawie kryterium: 
- Cena brutto za realizację całego zamówienia - 100 % 

 
Termin realizacji zamówienia – od dnia 25 czerwca 2016 r. do 18 sierpnia 2016 r.     

 Ofertę należy złożyć sekretariacie Pałacu Młodzieży, Pl. Defilad 1 pok. 203. 

Termin składania ofert upływa dnia 25 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00 

Otwarcie ofert odbędzie się 25 kwietnia 2016 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego w pok. 204. 
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Termin związania ofertą – 30 dni. 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:        
     a) zawarte  w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp.   

 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w 
zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia; na potwierdzenie 
spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie oraz 
dokumenty, wskazane  w pkt VI siwz; 

 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie; o zamówienie mogą ubiegać się 
Wykonawcy którzy w okresie 3 lat przed datą wszczęcia postępowania zrealizowali 
zamówienie w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy                   
i doświadczenia (przynajmniej dwie) – na potwierdzenie spełnienia warunku 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie wskazane w poniższym pkt. VI 
siwz; 

 posiadają potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia – na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć oświadczenie wskazane w pkt. VI siwz; 

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia – na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć – oświadczenie, wskazane w pkt. VI siwz. 

Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na 
zasadzie oceny oświadczeń i dokumentów: spełnia/nie spełnia wymaganego warunku. 
 
Każdy Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w art. 
22 ust 1 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 siwz. W celu potwierdzenia, że Wykonawca 
posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym 
przedmiotowi zamówienia oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Wykonawca musi załączyć do oferty wymagane poniżej 
dokumenty: 

 oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 oraz 
spełnia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia określone w art. 22  ustawy, na formularzu 
oświadczenia stanowiącym Załącznik Nr 3 i 4 do siwz, 

 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 

 wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie) dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy                 i 
doświadczenia (przynajmniej dwie) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania                i 
odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie – Załącznik nr 7 do siwz, 

 wykaz osób, które będą  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Załącznik Nr 6 do siwz. Wykaz 
osób winien zawierać przynajmniej jedną osobę odpowiedzialną za kontakt z Zamawiającym, 

 pełnomocnictwo lub upoważnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika ono z innych ustaw 
lub dokumentów przywołanych lub załączonych do oferty. Dokument pełnomocnictwa lub 
upoważnienia musi być przedstawiony w oryginale (czytelny podpis) lub kopii – poświadczonej 
notarialnie, 

 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy 
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 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015.184) - wg wzoru 
określonego w Załączniku nr 11 do siwz, 

           albo  
 informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wg wzoru określonego 

w Załączniku nr 11 do siwz.  
 

Wymagana forma dokumentów - oryginał. 
 
Zamawiający nie zamierza ogłaszać aukcji elektronicznej w przedmiotowym postępowaniu. 

 

 

       Dyrektor Pałacu Młodzieży 

            mgr Urszula Wacowska 

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2016 r. 


