Nr postępowania 7/PZ/2019
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 królików i mrożonych zwierząt laboratoryjnych 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:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (CPV 15119100-6, 15119000-5) :
Zadanie nr 1 – tuszek królików 2.500 kg, królików mrożonych 400 kg;
Zadanie nr 2 - szczurów hodowlanych mrożonych 500 kg
2. Szczegółowy opis zamówienia został zawarty w załączniku nr 1.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia po cenach jednostkowych wskazanych
w ofercie.
6. Na czas trwania zamówienia zostanie podpisana umowa.
7. Wymagania dotyczące przedmiotu dostawy:
a. Przedmiot dostawy musi pochodzić z ubojni królików i z hodowli szczurów i królików,
posiadających nadany numer weterynaryjny.
b. Przedmiot dostawy musi być przewożony samochodem typu chłodnia posiadającym
dokument o dopuszczeniu środka transportu do przewozu danego towaru wydany
przez Inspekcję Weterynaryjną lub Państwową Inspekcję Sanitarną / dotyczy
wszystkich zadań /.
c. Ocena będzie dokonana na podstawie przedstawionych dokumentów dla każdego
zadania oddzielnie.
d. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia danych zawartych w ofercie
poprzez wizytację przedstawicieli Zamawiającego we wskazanych w ofercie
ubojniach i hodowlach.
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
12 miesięcy od daty podpisania umowy
4. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Ogłoszenie
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Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia:
 aktualnego odpisu właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, (kopia potwierdzona za zgodnością z oryginałem),
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy (załącznik nr 2):
 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.
Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenia z wykazem (załącznik nr 2):
 ubojni królików wraz z nadanym numerem weterynaryjnym,
 hodowli szczurów i królików wraz z nadanym numerem weterynaryjnym.
Zamawiający przewiduje możliwości uzupełnienia brakujących w ofercie informacji i
dokumentów, dopuszcza się możliwość poprawienia omyłek rachunkowych i pisarskich oraz
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.

6. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium
oceny:
1. Jedynym kryterium wyboru jest cena. Kryterium „cena” będzie rozpatrywana na podstawie
wartości ceny brutto zadania podanej w formularzu ofertowym (zał. 2)
CENA (C) – waga 100 %, ocena ofert dokonana zostanie zgodnie ze wzorem:
C = (Cmin / Co) X 100
gdzie:
Cmin – najniższa oferowana cena nie odrzuconej oferty;
Co – cena badanej oferty.
Maksymalnie można uzyskać 100 pkt.
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą liczba punktów.
7. OPIS OFERTY MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty z ceną należy skutecznie dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
Dostawa królików i mrożonych zwierząt laboratoryjnych do Ogrodu Zoologicznego w
Bydgoszczy nr 7/PZ/2019.
do sekretariatu LPKiW, do dnia 6.09.2019 r., do godz. 900 na adres:
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
Ogłoszenie
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ul. Gdańska 173-175
85-674 Bydgoszcz
8. SPOSÓB KONTAKTOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
1. W sprawach związanych z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy będą
porozumiewać się pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail: zoo@myslecinek.pl) ,
z zastrzeżeniem, że oferty (wraz z oświadczeniami i dokumentami składającymi się na
ofertę – pkt 5 ogłoszenia, również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, składa
się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: w godzinach 8.00-14.00:
 w sprawach merytorycznych – Tamara Samsonowicz tel. 52 328 00 07 (08), fax.
52 328 00 24, e-mail: zoo@myslecinek.pl
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego
ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni
przed upływem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
ogłoszenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
9. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia przedmiotowego
postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
10. OTWARCIE OFERT
Otwarcie ofert, jawne dla oferentów, nastąpi w dniu 6.09.2019 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.

Bydgoszcz 9.08.2019r.
Zał. 1 – opis przedmiotu zamówienia
Zał. 2 – formularz ofertowy
Zał. 3 – wzór umowy
Zał. 4 – klauzula RODO
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