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Zamówienia:
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach , ul. Główna 2, 55-040 
Krzyżowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-71 311-84-79, faks 0-71 311-84-79.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzs-krzyzowice.wroc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Edukacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nawozów do Powiatowego Zespołu
Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 
dostawa nawozów. 1 część Zamówienia: Saletra Amonowa 34% lub nawóz równoważny w ilości do 168 
t, pakowana w worki big - bag. Dostawa na koszt Wykonawcy do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w 
Krzyżowicach. 2 część Zamówienia: Saletrosan 26 Makro lub nawóz równoważny w ilości do 24 t, 
pakowany w worki big - bag. Dostawa na koszt Wykonawcy do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w 
Krzyżowicach. 3 część Zamówienia: Mocznik 46% lub nawóz równoważny w ilości do 24 t, pakowany w
worki big - bag. Dostawa na koszt Wykonawcy do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach. 4 
część Zamówienia: Polifoska 6 lub nawóz równoważny w ilości do 24 t, pakowany w worki big - bag. 
Dostawa na koszt Wykonawcy do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach. Uwaga! /lub 
równoważny/ wskazuje na równorzędny skład substancji czynnej jak również, jego sposób i skuteczność 
działania w określonych, zmiennych warunkach środowiska wzrostu roślin. Różnorodność i ilość 
środków o podobnym działaniu (na tę samą chorobę, czy szkodnika) jest wymagana, gdyż istnieje 
konieczność przemiennego stosowania różnych środków, często w określonej kolejności. Oferowane 
produkty należy dostarczać w opakowaniach producenta: - fabrycznie zamkniętych, - z trwale 
przymocowaną etykietą - zawierającą instrukcję stosowania w języku polskim, - z nienaruszonymi 
zabezpieczeniami i oznakowaniami producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia 
testu zgodności dostarczonych produktów z oryginałem..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.44.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

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

http://www.pzs-krzyzowice.wroc.pl/


III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawcy wykażą na podstawie oświadczenia, że posiadają uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawcy wykażą na podstawie oświadczenia, że posiadają uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawcy wykażą na podstawie oświadczenia, że posiadają uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawcy wykażą na podstawie oświadczenia, że posiadają uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawcy wykażą na podstawie oświadczenia, że posiadają uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)



Pełnomocnictwo do złożenia oferty (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem), o 
ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1 - Cena - 85 
• 2 - Termin dostawy - 15 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.pzs-krzyzowice.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zespół 
Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, ul. Główna 2, 55-040 Kobierzyce.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
04.02.2015 godzina 15:00, miejsce: Sekretariat Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, ul. 
Główna 2, 55-040 Kobierzyce.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


