
1. Zamawiający 
 
 Dom Pomocy Społecznej 
 ul. świrki 5/7 
 97-300 Piotrków Trybunalski 
 Tel. (0- 44) 647-51-72 , fax: (0-44) 647-09-98 
 
ogłasza przetarg nieograniczony poniŜej 60 000 euro na dostawę artykułów mi ęsnych , wędliniarskich 
 
2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa : 
artykułów mięsnych , wędliniarskich przez okres 12 miesięcy do siedziby Domu Pomocy Społecznej w 
Piotrkowie Tryb. ul. świrki 5/7. 
CPV: Główny 15 10 00 00 – 9 
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia moŜna odebrać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w 

Piotrkowie Trybunalskim ul. świrki 5/7 , pok. Nr 18 (sekretariat), oraz na stronie internetowej 
www.piotrkow.pl/(BIP). 

4. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający kryteria zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia , a przede wszystkim : 

• spełniają warunki wymienione w SIWZ oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004 r.(Dz.U.z 2006r. Nr 164,poz.1163 ). nie wykluczeni na podst. art. 24 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 )  

• wykonają przedmiotowe zamówienie w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 
• dostawy wykonają we własnym zakresie , bez udziału podwykonawców 
• dysponują własnymi środkami transportu , spełniającymi wymogi sanitarne 
• dostawa towaru nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu złoŜenia zamówienia w godz 7 -13 -ta 
• dostarczy towar dobrej jakości odpowiadający polskim normom Ŝywieniowym. z którymi w ciągu 

ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania Zamawiający nie rozwiązał umowy z powodu jej 
nienaleŜytego wykonania ( zła jakość dostarczanych towarów, nieodpowiadające smakiem mieszkańcom 
Domu walory smakowe dostarczanych towarów)  

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych . 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
7. Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 p. 7 
ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 164 , poz. 1163 ) 
8.Kryteria wyboru oferty 

– Cena 100% , sposób oceny : Minimalizacja 
9. Do kontaktu z Oferentami upowaŜniona jest pani Małgorzata Podlewska tel. (0-44) 647-51-72 od poniedziałku 
do piątku w godz. 7 – 15 -ta. 
10. Oferty naleŜy złoŜyć w terminie do 17 grudnia 2006 roku do godz. 10.00.w pok .Nr18(sekretariat )  
11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 grudnia 2006 roku o godz. 10:30 w pok. Nr 18 (sekretariat ) 
12. Termin związania ofertą ; 30 dni od terminu składania ofert. 


