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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
28-02-2019

Termin składania ofert
12-03-2019

Numer ogłoszenia
1170056

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w imieniu Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku
nad Dunajcem, ul. Jagiellońska 4, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, zaprasza do składania ofert.
Oferty należy składać:
1. Pisemnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu - adres: ul. Bolesława Wstydliwego 14,
34-400 Nowy Targ - sekretariat, pokój nr 3.08 lub
2. Na adres e-mail: przetarg@nowotarski.pl lub
3. Faksem na numer 018 26 61 344
4. W przypadku składania ofert w formie pisemnej , zapakowane w kopertę dokumenty należy oznaczyć w
następujący sposób:
ZA.271.23.2019: Oferta na: Dostawę artykułów żywnościowych na kursy realizowane przez Centrum
Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w
ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej
w powiecie nowotarskim.”
5. W przypadku składania ofert w formie opisanej w pkt 2 i 3 należy przesłać skan dokumentów.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
przetarg@nowotarski.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Ewa Rusnaczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
(18) 266 13 00
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Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych na kursy realizowane przez Centrum
Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w
ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0262/16 pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w
branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie
10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe uczniów – SPR.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: nowotarski Miejscowość: Krościenko nad Dunajcem; Jabłonka;
Nowy Targ

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostawa niezbędnej żywności na kursy (kursy pn.: „Kurs baristy” – 3x „Kuchnie
świata, „Kurs carvingu”, „Kuchnia regionalna”, „Dekoracje cukiernicze”) realizowane przez Centrum
Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem dla
tejże szkoły oraz dla Zespołu Szkół w Jabłonce i dla Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo
Opiekuńczych w Nowym Targu, dzięki którym uczniowie zdobędą dodatkową wiedzę, kompetencje i
kwalifikacje, a tym samym zwiększą swoją atrakcyjność i konkurencyjność na rynku pracy, zarówno
lokalnym jak i międzynarodowym.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych na kursy realizowane przez Centrum
Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w
ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0262/16 pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w
branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie
10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe uczniów – SPR.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego.

Kod CPV
15800000-6
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Nazwa kodu CPV
Różne produkty spożywcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia
15810000-9 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
15500000-3 – Produkty mleczarskie
03142500-3 – Jaja
15300000-1 – Owoce, warzywa i podobne produkty
03200000-3 – Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy
15100000-9 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15910000-0 – Destylowane napoje alkoholowe
15842000-2 – Czekolada i wyroby cukiernicze

Harmonogram realizacji zamówienia
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 10 dni od daty podpisania umowy.

Załączniki
Załącznik nr 4 - Informacja Administratora danych osobowych
Załącznik nr 3 - Projekt umowy
Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie definiuje warunku udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie definiuje warunku udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny
Zamawiający nie definiuje warunku udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie definiuje warunku udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie definiuje warunku udziału w postępowaniu.
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Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości zmiany umowy.
2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wykonawca winien złożyć:
- formularz oferty,
- w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik wraz z ofertą musi być złożone
pełnomocnictwo, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów:
Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena 100% (100% = 100,00 pkt)
* Wg zasady 1% = 1 pkt
2. Opis kryteriów oraz sposobu przyznawania punktów.
Kryterium „Ceny” zostanie obliczone według następującego wzoru:
(Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty) x 100 = liczba punktów za kryterium cena.
* Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać w kryterium cena to 100.
3. W niniejszym postępowaniu cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów za ww. kryterium (oferta z najniższą ceną za całość
zamówienia).

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
POWIAT NOWOTARSKI

Adres
Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ
małopolskie , nowotarski

Numer telefonu
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18 26 61 320

Fax
18 26 61 344

NIP
7352175044

Tytuł projektu
Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie
nowotarskim

Numer projektu
RPMP.10.02.02-12-0262/16-00
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