
ZP.1.2022 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Dostawy 

Dostawa artykułów spożywczych do 

powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w 

Chojnicach  

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 

1.1.) Rola zamawiającego 

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWA BURSA DLA MŁODZIEŻY 

SZKOLNEJ W CHOJNICACH 

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000201098 

1.5) Adres zamawiającego  

1.5.1.) Ulica: ul. Świętopełka 1 

1.5.2.) Miejscowość: Chojnice 

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-600 

1.5.4.) Województwo: pomorskie 

1.5.5.) Kraj: Polska 

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki 

1.5.7.) Numer telefonu: 523972996 

1.5.8.) Numer faksu: 523972996 

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bursa@bursa.chojnice.pl 

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bursa.chojnice.pl 



1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora 

finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego  

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja  

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:  

Zamówienia publicznego  

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:  

Dostawa artykułów spożywczych do powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach  

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4fdb72e-5f23-11ed-9171-

f6b7c7d59353 

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00426466 

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01 

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-08 

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie 

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o 

których mowa w art. 94 ustawy: Nie 

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie 

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną 

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy  

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW 

ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA 

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania 

platformazakupowa.pl  

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie 



3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie 

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony 

internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pomocą: 

- platformy zakupowej Open Nexus pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl 

- poczty elektronicznej pod adresem: bursa@bursa.chojnice.pl 

11.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

- w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z 

Wykonawcami są: 

1. Jan Bruski – kierownik zamawiającego (Dyrektor Powiatowej Bursy dla 

Młodzieży Szkolnej w Chojnicach), tel. 52 3972996, e-mail: 

bursa@bursa.chojnice.pl 

2. Sylwia Krause – przedstawiciel zamawiającego, tel. 523972996, e-mail: 

sylwia.krause@bursa.chojnice.pl 

- w zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z 

Wykonawcami są: 

1. Sylwia Krause – tel. 523972996 

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji 

elektronicznej: Rozszerzenia plików wykorzystanych przez Wykonawców 

powinny być zgodne z załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia rady Ministrów 

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej 

Rozporządzeniem KRI. 

25.2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls 

.xlsx .jpg (jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf 

25.3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje 

wykorzystanie jednego z rozszerzeń: 

25.3.1 .zip 

25.3.2. .7Z 

25.4. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w rozporządzeniu 

KRI występują: rar.gif .bmp .numbers .pages. . Dokumenty złożone w takich 

plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

25.5. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików 

podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na 

ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do 

składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. 

25.6. W przypadku stosowania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego: 



25.6.1. ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz 

łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, 

przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i 

opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. 

25.6.2. pliki w innych formatach niż pdf zaleca się opatrzyć podpisem w 

formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby 

plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

25.6.3. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym 

znacznikiem czasu. 

25.7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka 

osób stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami 

podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów 

w weryfikacji plików. 

25.8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem 

przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody 

podpisania plików oferty. 

25.9. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w 

dokumentacji. 

25.10. ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia i zachowaniem odstępu czasu do 

zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny 

przed terminem składania ofert. 

25.11. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip 

zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 

25.12. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w 

plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować 

naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością 

odrzucenia oferty. 

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia 

lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: platformazakupowa.pl 

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu 

narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych 

podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie 

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:  

użycie środków komunikacji elektronicznej wymaga pozyskania przez zamawiającego 

specjalistycznego sprzętu biurowego (art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy) 

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz 

innych dokumentów: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowaną ofertę składa 

elektronicznie. Musi ona zostać podpisana elektronicznym podpisem 



kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie 

składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca 

powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na 

każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 2 

Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci 

elektronicznej i opatruje się podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

11.4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie 

(platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku 

„Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i 

złożona. 

11.5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i 

wycofania oferty znajduję się na stronie internetowej pod adresem: https:// 

platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy 

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w 

postępowaniu:  

polski 

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca 

przetwarzania danych osobowych w Powiatowej Bursie dla Młodzieży 

Szkolnej w Chojnicach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

26.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

srt. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

26.2. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Powiatowa Bursa dla 

Młodzieży Szkolnej w Chojnicach. 

26.3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowej Bursie dla 

Młodzieży Szkolnej w Chojnicach jest pan Mateusz Zarychta, tel. 505-540-306, 

email: mateusz@epomerania.pl. 

26.4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

C RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie 

postępowania. 

26.5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 

oraz art. 74 ustawy z dnia 11 wrzenia 2019r. – prawo zamówień publicznych 



(Dz. U. z 2019r), dalej „ustawa Pzp”; 

26.6. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 

ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

26.7. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio 

Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp; 

26.8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

26.9. Posiadają Państwo 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych**; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO***; 

- prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): *Wyjaśnienie: informacja w tym 

zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 

podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora 

ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postępowań umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania 

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony lub w celu ochrony praw innej fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego. 

26.11. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych 

związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. 

obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny 

przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane 

osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. 

Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał 

zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, 



dysponują już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 

26.12. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny 

wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 

przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba, że nie 

ma zastosowania co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 

RODO. 

26.13. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki 

informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, 

której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w 

postępowaniu, zobowiązuje się wykonawcę do złożenia w postępowaniu przez 

niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 

RODO. 

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia. 

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: 

Nie 

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.1.2022 

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy 

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi 

przedmiot odrębnego postępowania: Tak 

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak 

4.1.9.) Liczba części: 10 

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części 

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można 

udzielić jednemu wykonawcy: Nie 

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub 

etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie 

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 

Część 1 

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia 



Część I. Dostawa produktów spożywczych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

podanym w Załączniku nr 3 do SWZ: Kod CPV podany w specyfikacji asortymentowo-

ilościowo-wartościowej 

MIĘSO I WĘDLINY;  

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze 

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 

2023-12-22 

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy 

zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 

4.3.) Kryteria oceny ofert:  

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu  

Kryterium 1 

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 

4.3.6.) Waga: 60 

Kryterium 2 

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt 

4.3.6.) Waga: 40 

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub 

innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w 

odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie 

Część 2 

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia 

Część II. Dostawa produktów spożywczych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

podanym w Załączniku nr 4 do SWZ: Kod CPV podany w specyfikacji asortymentowo-

ilościowo-wartościowej 

NABIAŁ I PRODUKTY MLECZARSKIE;  



4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze 

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 

2023-12-22 

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy 

zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 

4.3.) Kryteria oceny ofert:  

4.3.1.) Sposób oceny ofert: . Zamawiający będzie oceniał oferty według 

następujących kryteriów: 

Kryterium Waga% Liczba punktów Sposób oceny oferty 

Cena ofertowa 

brutto 60% 60 Cena najtańszej oferty 

C = ---------------------------- x 100pkt x 60% 

Cena badanej oferty 

Termin dostawy 40% 40 Przedział dla terminu dostawy od 1-5 dni roboczych. 

W przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wpisze żadnego terminu, 

Zamawiający przypisze ofercie termin dostawy 5 dni. 

 

18.2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu  

Kryterium 1 

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 

4.3.6.) Waga: 60 

Kryterium 2 

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt 

4.3.6.) Waga: 40 

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub 

innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w 

odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie 



Część 3 

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia 

Część III. Dostawa produktów spożywczych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

podanym w Załączniku nr 5 do SWZ: Kod CPV podany w specyfikacji asortymentowo-

ilościowo-wartościowej 

PIECZYWO I WYROBY CIASTKARSKIE;  

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze 

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 

2023-12-22 

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 

4.3.) Kryteria oceny ofert:  

4.3.1.) Sposób oceny ofert: . Punktacja przyznawana ofertom w 

poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

18.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta 

odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, 

oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 

kryteria wyboru. 

18.6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej 

oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny 

i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert 

ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

18.7. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej 

wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. 

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu  

Kryterium 1 

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 

4.3.6.) Waga: 60 

Kryterium 2 

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt 



4.3.6.) Waga: 40 

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub 

innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w 

odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie 

Część 4 

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia 

Część IV. Dostawa produktów spożywczych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

podanym w Załączniku nr 6 do SWZ: Kod CPV podany w specyfikacji asortymentowo-

ilościowo-wartościowej 

WARZYWA I OWOCE;  

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze 

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 

2023-12-22 

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 

4.3.) Kryteria oceny ofert:  

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu  

Kryterium 1 

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 

4.3.6.) Waga: 60 

Kryterium 2 

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt 

4.3.6.) Waga: 40 

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub 

innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w 

odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie 

Część 5 



4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia 

Część V. Dostawa produktów spożywczych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

podanym w Załączniku nr 7 do SWZ: Kod CPV podany w specyfikacji asortymentowo-

ilościowo-wartościowej 

RYBY I ARTYKUŁY MROŻONE;  

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze 

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 

2023-12-22 

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 

4.3.) Kryteria oceny ofert:  

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu  

Kryterium 1 

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 

4.3.6.) Waga: 60 

Kryterium 2 

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt 

4.3.6.) Waga: 40 

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub 

innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w 

odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie 

Część 6 

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia 

Część VI. Dostawa produktów spożywczych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

podanym w Załączniku nr 8 do SWZ: Kod CPV podany w specyfikacji asortymentowo-

ilościowo-wartościowej 

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE RÓŻNE  



4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze 

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 

2023-12-22 

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 

4.3.) Kryteria oceny ofert:  

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu  

Kryterium 1 

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 

4.3.6.) Waga: 60 

Kryterium 2 

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt 

4.3.6.) Waga: 40 

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub 

innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w 

odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie 

Część 7 

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia 

Część VII. Dostawa produktów spożywczych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

podanym w Załączniku nr 9 do SWZ: Kod CPV podany w specyfikacji asortymentowo-

ilościowo-wartościowej 

ZIEMNIAKI JADALNE I-III  

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze 

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 

2023-03-31 



4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 

4.3.) Kryteria oceny ofert:  

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu  

Kryterium 1 

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 

4.3.6.) Waga: 60 

Kryterium 2 

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt 

4.3.6.) Waga: 40 

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub 

innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w 

odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie 

Część 8 

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia 

Część VIII. Dostawa produktów spożywczych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

podanym w Załączniku nr 10 do SWZ: Kod CPV podany w specyfikacji asortymentowo-

ilościowo-wartościowej 

ZIEMNIAKI JADALNE IV-VI  

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze 

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-04-01 do 

2023-06-30 

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 

4.3.) Kryteria oceny ofert:  

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu  



Kryterium 1 

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 

4.3.6.) Waga: 60 

Kryterium 2 

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt 

4.3.6.) Waga: 40 

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub 

innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w 

odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie 

Część 9 

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia 

Część IX. Dostawa produktów spożywczych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

podanym w Załączniku nr 11 do SWZ: Kod CPV podany w specyfikacji asortymentowo-

ilościowo-wartościowej  

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze 

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 

2023-08-31 

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 

4.3.) Kryteria oceny ofert:  

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu  

Kryterium 1 

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 

4.3.6.) Waga: 60 

Kryterium 2 



4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt 

4.3.6.) Waga: 40 

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub 

innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w 

odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie 

Część 10 

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia 

Część X. Dostawa produktów spożywczych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

podanym w Załączniku nr 12 do SWZ: Kod CPV podany w specyfikacji asortymentowo-

ilościowo-wartościowej 

ZIEMNIAKI JADALNE IX-XII  

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze 

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-01 do 

2023-12-22 

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 

4.3.) Kryteria oceny ofert:  

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu  

Kryterium 1 

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 

4.3.6.) Waga: 60 

Kryterium 2 

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt 

4.3.6.) Waga: 40 

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub 

innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w 

odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie 



SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 

. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

oraz spełniają warunki udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

1) Zdolność do wystąpienia w obrocie gospodarczym. O udzielenie zamówienia mogą 

ubiegać się Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową, którzy są 

wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w 

którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zamawiający nie stawia szczególnych 

wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Ocena spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnienia/nie spełnienia. 

2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy spełniają warunki dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie 

stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Ocena spełniania 

warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Ocena 

spełnienia warunków udziału w postepowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie 

spełnia. 

4) Zdolność techniczna lub zawodowa. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Ocena 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.  

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 

ust. 1 ustawy: Tak 

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków 

dowodowych: Nie 

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie 

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie 

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie 



6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia:  

Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

9.2. Do oferty, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania 

ofert: 

1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału. W 

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o 

niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. 

2) Wypełnione specyfikacje asortymentowo-ilościowo-wartościowe. 

3) Pełnomocnictwo. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z 

oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym 

(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w 

oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

4) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów. 

Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji, których Wykonawca polega, 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli 

dotyczy).  

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki 

publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia nie zostały przyznane: Nie 

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA 

UMOWY 

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie 

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie 

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne 

lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie 

SEKCJA VIII – PROCEDURA 

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-16 09:00 

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl 

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-16 09:05 



8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-16 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 08.11.2022r. 

Zdjęto w dniu ……………..- 


