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Nr postępowania 5/PZ/2018 

OGŁOSZENIE – usługa/dostawa/roboty budowlane* 

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie 
wg procedury uproszczonej – poniżej 30.000 Euro bez zastosowania uPzp na 
usługi/dostawy/roboty budowlane* pn.: dostawa owoców do Ogrodu Zoologicznego w 
Bydgoszczy 

1. ZAMAWIAJĄCY:                 
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy 
ul. Gdańska 173-175 
85-674 Bydgoszcz 
tel. 052/ 328-00-09 
fax 052/ 328-00-24 
strona: www.myslecinek.pl 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Szczegółowa charakterystyka zamówienia (CPV 03222000-3): 

1. Postepowanie obejmuje dostawy owoców zgodnie z poniżej podaną specyfikacją: 

Lp. Specyfikacja Jm. Ilość 

1.  banan kg 1600 

2.  pomarańcze kg 780 

3.  mandarynki kg 100 

4.  brzoskwinie kg 100 

5.  nektarynki kg 100 

6.  gruszka kg 1040 

7.  śliwki kg 520 

8.  winogrono kg 780 

9.  truskawki kg 25 

10.  arbuzy kg 250 

11.  melony kg 312 

12.  ananas szt 312 

13.  jabłka kg 2340 

14.  kiwi kg 208 

15.  mango szt 208 

16.  granat szt 208 

17.  maliny kg 16 

18.  porzeczka czerwona kg 20 

19.  wiśnia kg 50 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne. 

3. Podane w przedmiocie zamówienia ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do zmiany ilości zamawianych produktów. Zmiana ilości zamawianych 

http://www.myslecinek.pl/
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produktów spowoduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy na niezmienionych 
warunkach cen jednostkowych w stosunku do złożonej oferty. 

4. Termin realizacji dostaw: 

Lp. Specyfikacja Termin dostaw 

1.  banan 12 m-cy 

2.  pomarańcze 12 m-cy 

3.  mandarynki X, XII, XII, I, II, III 

4.  brzoskwinie VII, VIII, VIII, IX, X 

5.  nektarynki VII, VIII, VIII, IX 

6.  gruszka 12 m-cy 

7.  śliwki 12 m-cy 

8.  winogrono 12 m-cy 

9.  truskawki VI, VII 

10.  arbuzy VII, VIII, IX 

11.  melony 12 m-cy 

12.  ananas 12 m-cy 

13.  jabłka 12 m-cy 

14.  kiwi 12 m-cy 

15.  mango 12 m-cy 

16.  granat 12 m-cy 

17.  maliny VII, VIII 

18.  porzeczka czerwona VII, VIII 

19.  wiśnia VI, VII 

5. Dostawy poza okresem letnim sukcesywne 1 raz w tygodniu. W okresie letnim 
(miesiące VI, VII, VIII) dostawy sukcesywne 2 razy w tygodniu.    
Dostawy będą realizowane wg potrzeb Zamawiającego, po wcześniejszym 
uzgodnieniu wielkości i asortymentu dostaw oraz wykonywane będą przez 
Wykonawcę w ciągu 48 godz.  

6. Opakowania – skrzynie standardowe o masie netto max 20 kg. 

7. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy 
przy ul. Gdańskiej 173-175 transportem Wykonawcy i na jego koszt, wraz z 
wyładunkiem.  

8. Owoce muszą być przewożone samochodem typu izoterma, posiadającym atest na 
przewóz żywności; w trakcie transportu owoce muszą być zabezpieczone przed 
działaniem czynników zewnętrznych (zmarznięciem, wilgocią, zabrudzeniem, 
zwierzętami itp.).  

9. Klasyfikacja jakościowa owoców: 
a. jakość owoców I (pierwsza) lub II (druga). 
b. owoce muszą spełniać Polskie Normy 
c. owoce muszą być świeże, nie myte 
d. owoce muszą być zdrowe, dojrzałe, nieuszkodzone, wolne od szkodników, 

czyste, wolne od liści i pędów, bez widocznego zawilgocenia, 
e. owoce cytrusowe muszą być przechowywane zgodnie z PN-ISO 3631 
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f. opakowania do przewozu owoców powinny być całe i czyste. 

10. Cechy dyskwalifikujące dostarczane owoce: 
a. owoce nie spełniające warunków określonych w pkt. 9 ppkt. b. przedmiotu 

zamówienia 
b. nadpsucie, gnicie, sfermentowanie, zmarznięcie 
c. obcy smak lub zapach, 
d. pozostałości środków chemicznej ochrony roślin. 

11. Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie badań mikrobiologicznych i chemicznych w 
przypadku zastrzeżeń do jakości przedmiotu dostawy. Wynik badania niekorzystny 
dla Wykonawcy zobowiązuje go do opłaty badań. 

12. Cena jednostkowa musi uwzględniać skutki inflacji i jest niezmienna w okresie, 

13. Należność za karmę będzie regulowana przelewem w ciągu 30 dni od daty 
potwierdzenia dostawy, 

14. Jakość dostawy będzie sprawdzana przy odbiorze, dostawy nie spełniające kryteriów 
nie będą przyjmowane. 

15. Na czas trwania zamówienia zostanie podpisana umowa. 

16. Zamawiający zastrzega sobie ograniczenie dostaw w przypadku utworzenia się zbyt 
dużych zapasów w magazynach ZOO, a także zwiększenie wielkości dostaw w ramach 
wynegocjowanych już cen jednostkowych. 

17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
12 miesięcy od daty podpisania umowy 

4. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 
30 dni 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

6. KRYTERIUM OCENY OFERT: 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się 
następującym kryterium oceny: 

1. Cena jest jedynym kryterium wyboru. 
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2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto zgodnie z 
formularzem ofertowym. 

Zamawiający przewiduje możliwości uzupełnienia brakujących w ofercie informacji i 

dokumentów, dopuszcza się występowanie do Wykonawcy, celem wyjaśnienia 

ewentualnych wątpliwości. W przypadku braku skutecznej odpowiedzi na wezwanie, 

nastąpi odrzucenie oferty. W takim przypadku komisja przetargowa przeanalizuje 

zawartość następnej w kolejności oferty posiadającej najniższą wartość brutto. 

Zamawiający dopuszcza wybór następnej najkorzystniejszej oferty z listy Wykonawców, 

którzy złożyli oferty w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie 

dokonana zgodnie z kryterium „spełnia/nie spełnia”, na podstawie dokumentów 

dołączonych przez wykonawcę do oferty. 

7. OPIS OFERTY MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Oferty z ceną należy skutecznie dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem: 
Dostawa owoców do Ogrodu Zoologicznego  w Bydgoszczy nr 5/PZ/2018. 
do sekretariatu LPKiW, do dnia 23.05.2018 r., do godz. 900 na adres: 
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy 
ul. Gdańska 173-175 
85-674 Bydgoszcz 
Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym (zał. 1). 

8. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia przedmiotowego 
postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

9. OTWARCIE OFERT 

Otwarcie ofert, jawne dla oferentów, nastąpi w dniu 23.05.2018 r. o godz. 930 w świetlicy 
LPKiW, I piętro (teren bazy technicznej) ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz. 

Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.myslecinek.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń Zamawiającego. 

Zał. 1 – formularz ofertowy 
Zał. 2 – wzór umowy 

Sporządziła:        Zatwierdził: 
 

 

Bydgoszcz 16.05.2018 r. 

http://www.myslecinek.pl/

