
Rypin, dnia 13.10.2011 r.  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 
o warto�ci powy�ej 14.000 euro a poni�ej  4.845.000 euro, 

którego przedmiotem jest sprzeda� i dostawa artykułów �ywno�ciowych 
do stołówki Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie 

1. Zamawiaj�cy: 
 

Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie 
ul. Dworcowa 11  
tel. (fax.):  (054) 2803161 w. 14 
osoba upowa�niona do kontaktów z oferentami: Pan Rafał Maksymiuk. 
 

2. Przedmiot post�powania: 
Sprzeda� i dostawa artykułów �ywno�ciowych do stołówki Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie 
w nast�puj�cych grupach asortymentowych: 

Pakiet I – mi�so, drób, w�dliny (Zał�cznik nr 1). 
Pakiet II – warzywa i owoce (Zał�cznik nr 2). 
Pakiet III – nabiał (Zał�cznik nr 3). 
Pakiet IV – przetwory zbo�owe, tłuszcze ro�linne (Zał�cznik nr 4). 
Pakiet V – ryby mro�one, jaja (Zał�cznik nr 5). 

Na ka�d� grup� asortymentow� obowi�zuje osobna dokumentacja. 
 

3. Tryb post�powania 
Przetarg  nieograniczony o warto�ci powy�ej 14.000 euro a poni�ej 4.845.000 euro. 
 

4. Zamawiaj�cy nie dopuszcza składania ofert cz��ciowych i wariantowych. 
 

5. Termin realizacji zamówienia:   12 miesi�cy od daty podpisania umowy. 
 

6. Warunki uczestnictwa: 
W post�powaniu mog� wzi�� udział Wykonawcy, którzy spełniaj� warunki okre�lone w art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z dnia 25 
czerwca 2010 r . z po�n. zm.) i nie podlegaj� wykluczeniu na podstawie art. 24 wy�ej wymienionej 
ustawy oraz spełniaj� warunki okre�lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
Cena – 100 % 
 

8. Warunki uzyskania dokumentów zamówienia: 
W siedzibie Zamawiaj�cego – poniedziałek-pi�tek w godz. 730-1530 pokój nr 9 (ksi�gowo��). 
Na stronie internetowej zamawiaj�cego: http://www.zs2rypin.pl dost�pna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia. 
Dnia 13.10.2011 r. zamieszczono w Biuletynie Zamówie� Publicznych  
 

9. Miejsce i termin składania ofert 
Do dnia  26.10.2011 r.  do godz. 1100  w siedzibie Zamawiaj�cego pokój nr 1 (sekretariat). 
 
10. Wymagany j�zyk sporz�dzenia oferty: PL. 
 
11. Termin zwi�zania ofert�:  30 dni. 


