MIASTO ŁÓDŹ
DELEGATURA UMŁ ŁÓDŹ-POLESIE
Łódź, ul. Krzemieniecka 2B

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na dostawę wyrobów czekoladowych i cukierniczych
w formie paczek „gwiazdkowych” dla dzieci pracowników
Delegatury UMŁ Łódź-Polesie.

Zatwierdził:

Łódź,

grudzień 2006 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
na dostawę wyrobów czekoladowych i cukierniczych w formie paczek „gwiazdkowych”
dla dzieci pracowników Delegatury UMŁ Łódź-Polesie.
1. Nazwa firmy oraz adres Zamawiającego.
Miasto Łódź- Delegatura Urzędu Miasta Łodzi Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka 2B, 94030 Łódź, tel.638-52- 75; faks 638-52-83.
2. Tryb udzielenia zamówienia.
Przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2006 r. Nr 164 poz. 1163 j.t. z późniejszymi zmianami) zwanej dalej
„ustawą”.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów czekoladowych i cukierniczych w formie
paczek „gwiazdkowych” (32 sztuk) dla dzieci pracowników Delegatury UMŁ ŁódźPolesie w wieku od 1 do 15 lat .
Każda paczka winna zawierać artykuły wymienione ( od 1 do 18) w załączniku nr 1 do
SIWIZ.
Każda paczka winna być zapakowana w torbę foliową z nadrukiem motywu Świąt Bożego
Narodzenia.
Kod wg CPV- 15842000-2 czekolada i wyroby cukiernicze.
Zamawiający wyklucza możliwość dostarczenia wyrobów wyprodukowanych specjalnie
dla sieci sklepów np. LEADER PRICE, TESCO.
Zamawiający wyklucza możliwość dostarczenia wyrobów czekoladopodobnych.
4. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie realizowane będzie w terminie dwóch dni od daty zawarcia umowy.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładaj obowiązek posiadania takich uprawnień,
2/ posiadają niezbędna wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,

4/ nie podlegają wykluczeniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Wykonawcy złożą oświadczenie o ich spełnianiu oraz dokumenty potwierdzające,
że posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem.
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy winni dołączyć do „Oferty”:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na zał. nr 2 do „Oferty”.
b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego
lub kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie, ww. dokumenty składają wszystkie
podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. Właściwy dokument winien
stanowić załącznik nr 3 do „Oferty”,
Zaświadczenia lub wypisy winny być wystawione lub poświadczone o ich aktualności
przez organ wydający, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
c ) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie.
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, dotyczy to również spółki
cywilnej, Wykonawcy składają dokument w oryginale ustanawiający pełnomocnika do
ich reprezentowania, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy. Właściwy dokument winien
stanowić załącznik nr 4 do „Oferty”.
7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywanie oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Zamawiający
informuje, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być
przekazywane telefaksem.
O wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali
się o wykonanie dostawy poprzez przekazanie informacji telefaksem .
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego
jest p. Zdzisław Szperling, tel. 638-52-75 fax 638-52-83 ul. Krzemieniecka 2B pok. 311,
III piętro w godzinach pracy Delegatury.
8.

Termin związania ofertą .
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

9. Opis sposobu przygotowania ofert.
Ofertę należy sporządzać przez wypełnienie druku „Oferta” stanowiącej załącznik nr 2 do
niniejszej SIWZ. Ofertę należy złożyć w szczelnie zamkniętych i nienaruszonych
kopertach, w tym koperta zewnętrzna opatrzona jest tylko i wyłącznie adresem
Zamawiającego i napisem „Dostawa paczek”. Wewnętrzna koperta winna zawierać nazwę
i adres Wykonawcy.
Uwaga! Wzór paczki po jej ocenie podlega zwrotowi.
Do oferty należy załączyć wzór paczki w zapieczętowanym kartonie. Wewnątrz paczki
winna znajdować informacja dotycząca wykonawcy.
10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę wraz z wzorem paczki należy złożyć do dnia 12.12.2006 r. do godz. 1000
w siedzibie Zamawiającego – Delegatura UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka 2B,
94-030 Łódź, pok. 305, III piętro.
Oferty otwarte zostaną w dniu 12.12.2006 r. godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego
pok. 308 III piętro.
11.Opis sposobu obliczenia ceny.
Cenę oferty (cenę jednej paczki) określić należy w wysokości brutto oraz podać stawkę
podatku od towarów i usług „VAT”, zgodnie z wykazem przedstawionym w pkt 3(zał. nr 1
do SIWZ) – Opis przedmiotu zamówienia niniejszej SIWZ, za poszczególne zamówione
pozycje. Suma wartości wszystkich pozycji stanowi cenę oferty.
12.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
Jedynym kryterium oceny jest cena ofertowa brutto jednej paczki „gwiazdkowej”.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę ofertową
(brutto) za jedna paczkę. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie koszty składające
się na wykonanie zamówienia.
13.Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą o
terminie zawarcia umowy po ostatecznym rozstrzygnięciu ewentualnych protestów.
14. Wzór umowy.
Z

Wykonawcą wybranym w niniejszym postępowaniu Zamawiający zawrze umowę,

której wzór stanowi załącznik nr 3 do Specyfikacji.

15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej określone w
Dziale VI. Środki ochrony prawnej – Rozdział 2 Protest ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 j.t. z późniejszymi
zmianami).

Zał. nr 1 do SIWZ
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów czekoladowych i cukierniczych w formie
paczek „gwiazdkowych”(32 sztuk) dla dzieci pracowników Delegatury UMŁ Łódź-Polesie
w wieku od 1 do 15 lat.
Każda z paczek winna zawierać po jednej sztuce niżej wymienionych wyrobów z wyjątkiem
pozycji 11 – których ma być dwie szt.:
1. czekolada pełna mleczna w opakowaniu z nadrukiem świątecznym 90-100 g,
2. czekolada bakaliowa 170 – 180 g,
3. pianka o smaku waniliowym w czekoladzie typu „ptasie mleczko” opakowana w pudełku
440-450 g,
4. rodzynki w czekoladzie paczkowane 120-130 g,
5. żelki owocowe w kształcie serduszek paczkowane waga 95-105 g,
6. krem czekoladowo-orzechowy w słoiku szklanym waga 380-400 g,
7. czekoladki z nadzieniem mlecznym typu „Kinder” duże paczka po 10 szt. waga 100 g,
8. orzeszki ziemne solone (puszka) waga 130-160 g,
9. drażetki orzechowo-czekoladowe typu „MM’S” opakowane w torebce waga 58-58 g,
10. cukierki toffi mleczne z nadzieniem czekoladowym torebka 75-80 g,
11. czekolada dmuchana mleczna waga 31-35 g - 2 szt.,
12. pierniczki w polewie czekoladowej z nadzieniem truskawkowym w torebce 150-160 g,
13. wafelki o smaku chałwowym opakowane w torebce 400-420 g,
14. ciasteczka w kształcie kul z nadzieniem orzechowym i posypane wiórkami kokosowymi
110-120 g,
15. ananasy w syropie w puszce 570-580 g,
16. brzoskwinie w syropie w puszcze 840-850,
17. orzechy laskowe całe w czekoladzie opakowane w torebce 70-80 g,
18. baton czekoladowy typu „Kinder bueno” z nadzieniem mlecznym waga 35-43 g.

Zał. nr 1 do „Oferty”
Wykaz produktów czekoladowych i wyrobów cukierniczych
wchodzących w skład jednej paczki „gwiazdkowej”*
Lp.

Nazwa produktu oferowanego przez
wykonawcę

szt.

1.

1

2.

1

3.

1

4.

1

5.

1

6.

1

7.

1

8.

1

9.

1

10.

1

11.

2

12.

1

13.

1

14.

1

15.

1

16.

1

17.

1

18.

1
Razem

19

Cena
jednostkowa
brutto

x

W tym
%VAT

Wartość
brutto

x

*Wykaz należy wypełnić zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia tzn. zachowując
kolejność wymienionych produktów w załączniku nr 1 do SIWZ.

…………………………………………………………………
……
(Podpis i pieczęć os6b
uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)

Zał. Nr 3 do SWIZ

UMOWA NR ………. / 06
zawarta w dniu …………… 2006 r. pomiędzy Miastem Łódź reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. zwaną dalej „Wykonawcą”

Umowa zawarta została zgodnie ustawą –Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu
nieograniczonego

§1
Przedmiotem umowy jest dostawa wyrobów czekoladowych i cukierniczych w formie paczek
„gwiazdkowych”(32 sztuk)

przez Wykonawcę Zamawiającemu dla dzieci pracowników

Delegatury UMŁ Łódź-Polesie w wieku od 1 do 15 lat, zawierającej wyroby wymienione w
zał. nr 1 do umowy. Wyroby będą zapakowane w torbie foliowej, z nadrukiem motywu Świąt
Bożego Narodzenia.
§2.
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma zapłatę
w

wysokości

do

kwoty

……………………………………),

………….
płatną

przelewem

zł

brutto

(słownie:

na

rachunek

bankowy

Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby
Zamawiającego ul. Krzemieniecka 2B.
2. Strony ustalają, że cena jednej paczki wynosi ………… zł. brutto i obejmuje wszelkie
koszty jej przygotowania i dostarczenia .

§3
Zakupione paczki „gwiazdkowe” Wykonawca dostarczy własnym transportem do siedziby
Zamawiającego przy ul. Krzemienieckiej 2B w Łodzi w terminie ustalonym z Zamawiającym,
nie później jednak niż w terminie 2 dni od daty podpisania umowy.

§4
1. Wykonawca w przypadku odstąpienia lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy
określonego w § 1 zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % zapłaty określonej w
§ 2 ust 1 umowy.
2.

Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy zapłaci Wykonawcy karę w wysokości
10% zapłaty określonej w § 2 ust 1 umowy.

§5
1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, i posiada NIP
2. Zamawiający oświadcza , że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP
§6
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie
przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
§7
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2
egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający
..................................

Wykonawca
.....................................

Załącznik nr 2 do SIWZ
…………………………………………..
(Miejscowość, data)

…………………………………………
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

OFERTA
złożona na dostawę wyrobów czekoladowych i cukierniczych w formie paczek
,,gwiazdkowych" (32 sztuk) dla dzieci pracowników Delegatury UMŁ Łódź-Polesie
w wieku od 1 do 15 lat.
Nazwa i adres Zamawiającego
Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka 2B,
94-030 Łódź,
Nazwa (imię i nazwisko) i adres Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
tel. ............................................................... fax. ..................................................................
1. Przedmiot oferty:
Dostawa wyrobów czekoladowych i cukierniczych w formie paczek ,,gwiazdkowych"
(32 sztuk) dla dzieci pracowników Delegatury UML Łódź -Polesie w wieku od 1 do 15 lat.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy.
3. Cena oferty
Oferujemy zrealizowanie przedmiotu zamówienia w cenie ......... zł brutto za 1 paczkę,
zgodnie z załącznikiem do oferty zawierającym wykaz znajdujących się w paczce
wyrobów i ich cen jednostkowych.
Jednocześnie oświadczamy, że podana cena, przez okres trwania umowy nie ulegnie
zmianie.
4. Załączniki do formularza oferty:
a) formularz cenowy wyrobów znajdujących się w 1-ej paczce,
b) oświadczenie o spełnieniu warunków art.22 ust. 1 pkt 1-4 (zał. nr 2),
c) potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w art. 22 ust 1 pkt 1 ustawy –
dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej (zał. nr3),
d) ……………………………………………………………………………….. (zał. 4)
………………………………………………………………
(Podpis i pieczęć os6b
uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)

załącznik nr 2
do oferty
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIA
1. Oświadczamy, że spełniamy wymagania warunki udziału w postępowaniu określone w
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z
2006 r. , Nr 164, poz. 1163 j.t. z późniejszymi zmianami).

2. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. , Nr 164, poz. 1163 j.t.
z późniejszymi zmianami).

data.................................

* niepotrzebne skreślić

...................................................................................
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

