Nr postępowania 6/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 ryb 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:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (CPV 15221000-3):
1. dostawa ryb następujących gatunków:
1.1. Zadanie nr 1 - płoć świeża w ilości 1.000 kg
1.2. Zadanie nr 2 - szprot świeży w ilości 1.000 kg
1.3. Zadanie nr 3 - stynka mrożona IQF w ilości 470 op.;
2. charakterystyka Zadania nr 1 – gatunek ryb płoć świeża, w dostawie płoci świeżej
dopuszcza się do 5% w każdej dostawie karasia bądź krąpia, opakowanie zbiorcze nie
większe niż 5 kg, wielkość tuszki 15-20 cm, charakterystyka dostawy odpowiadająca
PN-A-86750 Ryby słodkowodne świeże i mrożone,
3. charakterystyka Zadania nr 2 – gatunek ryb szprot świeży, charakterystyka dostawy
odpowiadająca PN-A-86750 Ryby i inne zwierzęta wodne świeże i mrożone Śledziowate, w dostawie dopuszcza się 5% innych ryb, dostarczane ryby w blokach
mrożonych, opakowanie zbiorcze nie większe niż 5 kg;
4. charakterystyka Zadania nr 3 – gatunek ryb stynka mrożona, wielkość tuszki max
15 cm, charakterystyka dostawy odpowiadająca PN-A-86750 Ryby słodkowodne
świeże i mrożone, jednostkowe opakowanie zbiorcze 70 g;
5. opis przedmiotu zamówienia wspólny dla wszystkich zadań
5.1. przydatność do spożycia 6 miesięcy,
5.2. klasyfikacja jakościowa:
5.2.1.
bez oznak wysuszki powierzchniowej,
5.2.2.
ryby zdrowe bez widocznych oznak chorobowych skóry i mięsa,
5.2.3.
bez uszkodzeń skóry i tkanki mięsnej,
5.2.4.
skrzela jasnoczerwone, wolne od śluzu,
5.2.5.
zapach – swoisty, charakterystyczny dla ryb świeżych danego gatunku,
5.2.6.
barwa mięsa wzdłuż kręgosłupa naturalna,
5.2.7.
klasa jakości E, A,
5.3. dostawy periodyczne na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego w ciągu 7 dni,
przy czym jednokrotna dostawa w przypadku zadania 1 i 2 nie przekroczy ilości
500 kg, zaś zadania nr 3 nie przekroczy 250 szt
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5.4. 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.
5.5. w przypadku złych warunków atmosferycznych, ograniczających połowy
świeżych ryb słodkowodnych Zamawiający dopuszcza możliwość dostaw ryb
mrożonych.
5.6. na okres trwania zamówienia podpisana zostanie umowa,
5.7. cena jednostkowa musi uwzględniać skutki inflacji i jest niezmienna w okresie
obowiązywania umowy.
5.8. należność za karmę będzie regulowana przelewem w ciągu 30 dni od daty
potwierdzenia dostawy,
5.9. jakość dostawy będzie sprawdzana przy odbiorze, dostawy nie spełniające
kryteriów nie będą przyjmowane,
5.10. przedmiot zamówienia będzie dostarczany do Ogrodu Zoologicznego przy
ul. Gdańskiej 173-175 transportem Wykonawcy i na jego koszt, a rozładunek
nastąpi przez pracowników ogrodu zoologicznego
5.11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących całość
zadania zgodnie z przedmiotem zamówienia.
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
12 miesięcy od daty podpisania umowy
4. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
30 dni
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. 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).
2. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy (zał. 1):
 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.
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto zgodnie z
formularzem ofertowym.
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Zamawiający przewiduje możliwości uzupełnienia brakujących w ofercie informacji i
dokumentów poprawy omyłek rachunkowych i pisarskich, dopuszcza się występowanie do
Wykonawcy, celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. W przypadku braku skutecznej
odpowiedzi na wezwanie, nastąpi odrzucenie oferty. W takim przypadku oraz w przypadku
odmowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana, podpisania umowy, 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 na formularzu
ofertowym (zał.1) z dopiskiem:
Dostawa ryb do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy, nr postępowania 6/PZ/2019
do sekretariatu LPKiW, do dnia 2.07.2019 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
8. SPOSOBY POZOROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem, że oferty (wraz z oświadczeniami i
dokumentami składającymi się na ofertę – pkt 7), również w przypadku ich złożenia w
wyniku wezwania, składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Jeżeli
zamawiający lub wykonawca przekazują zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania
9. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
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 2.07.2019 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.
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Zał. 1 – formularz ofertowy
Zał. 2 – wzór umowy
Zał. 3 – klauzula RODO

Sporządziła:

Sprawdziła:

Zatwierdził:

……………………….

………………………..

……………………………

Bydgoszcz 7.06.2019 r.
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