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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie , ul. 
W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5462312, 5462872, faks 
022 5462253, 5462872. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka badawczo-rozwojowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa warzyw i owoców 
mrożonych, przetworów mącznych mrożonych, ryb świeżych i mrożonych, przetworów 
rybnych, nr PN-68/09. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa warzyw i 
owoców mrożonych, przetworów mącznych mrożonych, ryb świeżych i mrożonych, 
przetworów rybnych; poniżej 206.000 EURO. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.11.70-9, 15.85.10.00-8, 15.22.10.00-3, 
15.24.30.00-3, 15.21.10.00-0. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 
miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  



Informacja na temat wadium: Nie dotyczy 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 
spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 
ocena na podstawie złożonych, wymaganych dokumentów i oświadczeń..  

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Aktualny 
odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 
sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Aktualne zaświadczenia 
właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego i właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat 
oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, 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 ofert. c) 
Oświadczenie o spełnianiu wymogów zawartych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 
Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 223, 
poz. 1655 z późn. zm.) d) Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot 
zamówienia jest dobrej jakości i odpowiada warunkom określonym w ustawie z dnia 
11.05.2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. nr 63 poz. 634 z 
późn. zm.) oraz innych przepisach dotyczących tego rodzaju towaru. e) Oświadczenie 
Wykonawcy, że wdraża i stosuje dobrą praktykę higieniczną i produkcyjną zgodnie z 
systemem HACCP oraz wdraża system HACCP.. 

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.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.coi.waw.pl. 

http://www.coi.waw.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba 
Zamawiającego: 02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5, Sekcja Zamówień Publicznych, 
pokój 100. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 18.05.2009 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego: 02-781 Warszawa, ul. 
W.K. Roentgena 5, Sekcja Zamówień Publicznych, pokój 100. 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

 


