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Nr sprawy 1/2010 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZEPROWADZANYM 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 

1. Zamawiający  
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego 
ul. gen. Hallera 6 
41 - 709  Ruda Śląska 
tel: (32) 248 73 80 
fax: (32) 2487380 
adres strony internetowej:  www.ckprsl.pl i www.smakieuropy.com.pl 

 
2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są dostawy sukcesywne mięsa, wędlin i produktów 
mięsnych na potrzeby projektu „Smaki Europy” realizowanego w ramach 
poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) 
Numer CPV - 15100000-9 
 

3. Zamawiający: 

− nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  

− nie dopuszcza składania oferty wariantowej.  

− nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.  

− nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

− nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.  

− nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

− nie dopuszcza podzlecania zadań 
 
4. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można 

pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: www.ckprsl.pl i 
www.smakieuropy.com.pl lub uzyskać w siedzibie Zamawiającego w 
godzinach 9.00 – 15.00, po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku. 

 
5. Wadium nie jest wymagane. 
 
6. Termin wykonania zamówienia:  

Od dnia podpisania umowy od 1 lutego 2010 do 31 marca 2011 roku 
 

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące: 
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− posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

− posiadania wiedzy i doświadczenia; 
− dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 
− sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na zasadzie „spełnia/nie 
spełnia” 

 
8. Kryteria oceny ofert: 

Cena – 100% 
 
9. Miejsce składania ofert:  

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego, ul. Hallera 6, 
41-709 Ruda Śląska, biuro projektu 
 

10. Termin składania ofert:  
do dnia 18 styczeń 2010 r. do godz. 9.00  
 

11. Termin związania ofertą:  
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 
 
 

Data ukazania się ogłoszenia: 8 stycznia 2010 r. 
 
 


