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Znak: DAO2-230-10/18 

 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy  

w Krakowie  

ul. Wielicka 267,  

30 – 663 Kraków 

tel. (12) 446-75-00 

fax. (12) 446-75-01 

ogłasza konkurs ofert 

na: 

 

„dostawę warzyw i owoców”  
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W związku z wartością zamówienia, która nie przekracza równowartości 30.000 euro, 

w postępowaniu nie stosuje przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) 

 

Na ofertę Wykonawcy składa się: 

1. Wypełniony i podpisany przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania 

Wykonawcy formularz ofertowy oraz formularz asortymentowo-cenowy, 

stanowiące odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do ogłoszenia.  

2. Parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia. 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i Informacji  

o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, potwierdzony za zgodność z oryginałem. 

Zamówienie zostało podzielone na części. Część nr 1 obejmuje warzywa, część 

nr 2 – ziemniaki, część nr 3 – jabłka, a w skład części nr 4 wchodzą owoce 

cytrusowe. Dopuszcza się składanie częściowych ofert dla poszczególnych 

części. Zabrania się składania częściowych ofert w obrębie części. 

Wszystkie załączniki do ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej 

Zamawiającego pod adresem http://zol-krakow.com.pl/ (zakładka „Ogłoszenia” 

 3. podkategoria „Konkursy”). 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do Zamawiającego za 

pomocą faksu (na nr 12-446-75-01) lub poczty elektronicznej (na adres: 

maciejewskim@zol-krakow.pl lub sekretariat@zol-krakow.pl), jednak nie później niż 

do 24 października 2018 r. (do godziny 12:00). Odpowiedzi na pytania zadane po 

tym terminie nie będą udzielane.  

Miejsce składania ofert – pokój nr 122 w Budynku Administracyjnym Zakładu 

Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie ul. Wielicka 267, 30 – 663 Kraków.  

mailto:sekretariat@zol-krakow.pl
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Ofertę składa się wyłącznie w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznakowanej 

w następujący sposób:  

„Oferta na dostawę warzyw i owoców” 

Oferty nie złożone w powyższej formie (a w szczególności złożone faksem lub pocztą 

elektroniczną) zostaną odrzucone.  

Termin składania ofert w I etapie konkursu – 26 października 2018 r. do godz. 

12:00  

  

W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego, pod 

uwagę będzie brana data doręczenia oferty w siedzibie Zamawiającego, a nie data 

nadania u operatora.  

 

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie zostaną 

odrzucone.  

 

Otwarcie ofert w I etapie konkursu – 26 października 2018 r. o godz. 12:30, pokój 

nr 122 w Budynku Administracyjnym Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie 

ul. Wielicka 267, 30 – 663 Kraków.  

 

Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy – z wyznaczeniem odpowiedniego 

terminu – do uzupełnienia braków oferty niespełniającej wymagań ogłoszenia. 

Oferty, których braki nie zostaną uzupełnione w terminie będą odrzucone.  

 

II etap konkursu odbywać się będzie wyłącznie w sytuacji otrzymania przez 

Zamawiającego w I etapie konkursu co najmniej dwóch ofert niepodlegających 

odrzuceniu. 

 

II etap konkursu rozpocznie się z chwilą publikacji najkorzystniejszej pod względem 

ceny oferty (formularza ofertowego wraz z wykazem asortymentowo-cenowym)  
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z otrzymanych w I etapie konkursu ofert niepodlegających odrzuceniu na stronie 

internetowej Zamawiającego oraz zaproszenia Wykonawców do udziału w II etapie 

konkursu, z podaniem terminu składania ofert w tym etapie (ogłoszenie ceny 

wywoławczej). Formularz ofertowy zawierający najkorzystniejszą cenę oferty 

opublikowany zostanie bez podania oznaczenia składającego tę ofertę Wykonawcy  

i zawierał będzie wyłącznie wartości cenowe brutto. 

Ogłoszenie ceny wywoławczej w II etapie konkursu nastąpi 26 października 

2018 r. do godziny 15:00 (otwarcie licytacji).  

II etap konkursu zakończy się 30 października 2018 r. o godzinie 13:00 

(zamknięcie licytacji).  

 

Prawo udziału w II etapie konkursu przysługuje wyłącznie Wykonawcom, którzy 

złożyli niepodlegającą odrzuceniu ofertę w I etapie konkursu. Wykonawcy mają 

prawo zrezygnować z udziału w II etapie konkursu; wówczas wiążąca pozostają ich 

oferta złożona w I etapie konkursu. 

 

W II etapie konkursu Wykonawcy ponownie składają oferty, przy czym oferty te nie 

mogą być wyższe od ceny wywoławczej.  

 

Wykonawcy biorący udział w II etapie konkursu mają prawo złożyć tylko jedną 

ofertę. 

 

Oferta w II etapie konkursu składana będzie na formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz na formularzu asortymentowo-cenowym 

stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia. 

Oferty w II etapie konkursu mogą być składane pocztą elektroniczną, faxem lub na 

piśmie (w tym ostatnim przypadku analogicznie jak w I etapie konkursu,  

z zastrzeżeniem, iż koperta będzie opisana jako „II etap konkursu”).  
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Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:  

1. Cena brutto całości –  (stanowiąca sumę danego pakietu),  

(z podatkiem VAT) (w zł) - C  

 2. Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium:  

C = (najniższa cena ofertowa ÷ cena oferty rozpatrywanej) x 100 pkt.  

 Punktacja ostateczna od 0 do 100 pkt. 

3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała 

najwyższą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert.   

 

Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w konkursie zostaną powiadomieni  

o wyborze najkorzystniejszej oferty, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, 

niezwłocznie po zakończeniu czynności związanych z oceną ofert i wyborem 

najkorzystniejszej oferty.  

 

Ogłoszenie i warunki konkursu mogą zostać zmienione w toku konkursu. 

Zmiana obowiązuje od chwili ogłoszenia o niej na stronie internetowej 

Zamawiającego pod adresem http://zol-krakow.com.pl/ (zakładka „Ogłoszenia” 

„Konkursy”). 

 

Zamawiający ma prawo bez podania przyczyny odwołać konkurs albo zamknąć 

konkurs bez dokonania wyboru oferty.  

 


