
Sierpc: Urząd Miejski w Sierpcu ul. Piastowska 11a 09-200 Sierpc
Numer ogłoszenia: 180121 - 2009; data zamieszczenia: 16.10.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski , ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, woj. 
mazowieckie.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.sierpc.um.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Urząd Miejski w Sierpcu ul. 
Piastowska 11a 09-200 Sierpc.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia kuchni i zaplecza 
kuchennego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 12. 
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 1a do oferty - 
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA KUCHNI I ZAPLECZA KUCHENNEGO W MIEJSKIM 
OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SIERPCU, PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 
12; 
2. Wykonawca w swojej ofercie winien zaproponować dostawę fabrycznie nowych urządzeń 
gastronomicznych wraz z ich podłączeniem przez osoby uprawnione do wykonywania tych 
czynności. 
3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) dostawę wyposażenia gastronomicznego do 
kuchni i zaplecza kuchennego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierpcu, przy ulicy 
Świętokrzyskiej 12, według załącznika nr 1a do oferty; 2) ustawienie dostarczonego 
wyposażenia gastronomicznego zgodnie z miejscem jego przeznaczenia, określonym na 
miejscu przez Zamawiającego i Użytkownika oraz podłączenie i uruchomienie urządzeń tego 
wymagających; 3) udzielenie instruktażu personelowi kuchni w zakresie obsługi 
dostarczonego sprzętu i urządzeń gastronomicznych. 
4. Dostarczane wyposażenie musi spełniać wymogi Polskich Norm, posiadać atesty, 
certyfikaty higieniczne PZH, lub deklaracje zgodności, oraz spełniać wymagania P-Poż..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.14.10.00-2, 39.31.20.00-2, 39.15.12.00-7, 
42.21.40.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 
dniach: 30.



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 
500 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: Zamawiający nie żąda warunków od Wykonawców.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny odpis 
z  właściwego rejestru  albo aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do ewidencji  działalności 
gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  zgłoszenia  do 
ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed 
upływem terminu składania  ofert.  W przypadku składania  oferty przez spółkę cywilną 
należy załączyć umowę tej spółki lub wyciąg z umowy spółki w zakresie reprezentacji 
spółki.  Oświadczenie  Wykonawcy,  że spełnia wymagania art.  22 ust.  1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
24 tej ustawy - wg wzoru załącznik nr 2..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: http://bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 
Miejski w Sierpcu ul. Piastowska 11a 09-200 Sierpc.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 26.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Sierpcu ul. Piastowska 11a 09-
200 Sierpc pokój 12.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert).

Burmistrz  miasta  Sierpca

/ - /
Marek Kośmider
Sierpc,  dn. 16 października  2009r.
wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego o godz.15:00


