
Data zamieszczenia 2006.08.29 
 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ MIĘSA  
I PRODUKTÓW MIĘSNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 60000 EURO 

 
1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, ul. Marynarki  

Polskiej 134 A, 80-865 Gdańsk (tel. 058/520-70-00 fax: 058/520-70-01). 
2. Tryb udzielenia zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY na podstawie art. 10 

ust. 1 i art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177  
z późn. zm). 

3. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.mops.gda.pl. SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie 
Zamawiającego, Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 134 A pok. 11 lub za pośrednictwem 
poczty. Opłata za siwz 8,00 zł przy odbiorze w siedzibie Zamawiającego (kasa czynna 
od poniedziałku do piątku od 9.30 do 13.00) lub za zaliczeniem pocztowym. 

4. Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa mięsa i produktów mięsnych,  
CPV: 15100000-9, postępowanie o wartości poniżej 60 000 euro. Dopuszcza się 
składanie ofert częściowych, liczba zadań - 2. 

5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych oraz zamówień 
uzupełniających. 

6. Termin wykonania zamówienia: 08.11.2006 r. - 07.11.2007 r. 
7. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24  

i spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz spełniają 
warunki, o których mowa w "Specyfikacji istotnych warunków zamówienia". Ocena 
spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie przebiegać na podstawie listy 
dokumentów, jakie wykonawca ma obowiązek przedłożyć w swojej ofercie. Spełnianie 
powyższych warunków Zamawiający będzie oceniał według formuły spełnia/nie spełnia 
na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów. 

8. Wadium - nie dotyczy. 
9. Kryterium oceny ofert stanowi cena brutto przedmiotu zamówienia - znaczenie 100%. 
10. Termin składania ofert upływa dnia 18.09.2006 r. o godz. 10:00. Oferty należy składać 

w siedzibie Zamawiającego - kancelaria: (pok. 11). Otwarcie ofert nastąpi dnia 
18.09.2006 r. o godz. 10:15. w siedzibie Zamawiającego pok. nr 101. 

11. Termin związania złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert. 
12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
15. Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami na piśmie. 
 


