
Ełk: Dostawa worków foliowych na potrzeby Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o. przez okres 24 miesięcy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 
087 621 96 50, faks 087 621 96 33.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.promedica.elk.com.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Pro-Mdica w Ełku Sp. z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa worków foliowych na potrzeby Pro-Medica w 
Ełku Sp. z o. o. przez okres 24 miesięcy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Nazwa Opis Ilość 6. Worki foliowe 
niebieskie  pakowane po  50szt.  Rozmiar  min:  55x55cm,  25-30 mikronów 35.000 szt  7.  Worki  foliowe niebieskie  
pakowane po 20szt. Rozmiar min: 60x90cm, 30-40 mikronów 50.000 szt 8. Worki foliowe niebieskie pakowane po 
20szt. Rozmiar min: 80x120 cm, 30-40 mikronów 45.000 szt 9. Worki foliowe czerwone pakowane po 50szt. Rozmiar  
min: 55x55 cm, 25-30 mikronów 165.000 szt 10. Worki foliowe czerwone pakowane po 20szt. Rozmiar min: 60x90 
cm, 30-40 mikronów 30.000 szt 11. Worki foliowe czerwone pakowane po 20szt. Rozmiar min: 80x120 cm, 30-40 
mikronów 45.000 szt 12. Worki foliowe białe pakowane po 50szt. Rozmiar min: 55x55 cm, 25-30 mikronów 10.000 szt 
13. Worki foliowe białe pakowane po 20szt. Rozmiar min: 80x120cm, 30-40 mikronów 25.000 szt 14. Worki foliowe 
czarne pakowane po 50szt. Rozmiar min: 50x60 cm, 25-30 mikronów 4.000 szt 15. Worki foliowe żółte pakowane po 
50szt. Rozmiar min: 55x55 cm, 25-30 mikronów 3.000 szt 16. Worki foliowe żółte pakowane po 20szt. Rozmiar min: 
60x90 cm, 30-40 mikronów 1.000 szt 17. Worki foliowe żółte pakowane po 20szt. Rozmiar min: 80x120 cm, 30-40  
mikronów 500 szt 18. Worki foliowe czerwone pakowane po 50szt. Rozmiar min: 30x30cm, 25-30 mikronów 2.000 szt 
19.  Worki  foliowe  przeźroczyste  pakowane  po  20szt.  Rozmiar  min:  80x120cm,  30-40  mikronów  3.500  szt  20. 
Reklamówka pakowana po 100szt. Rozmiar min: 32x9x64cm, 10 mikronów 50 op. 21. Reklamówka pakowana po 
100szt. Rozmiar min: 28x7x48cm, 10 mikronów 55 op. 22. Woreczki foliowe do żywności po 1000szt., rozmiar min. 
18/4x35cm przeznaczone do pakowania żywności spożywczych, odporne na niskie temperatury. 20 op..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19.52.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

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

III.1) WADIUM

• Informacja na temat wadium: 2.500,00 zł ( słownie: dwa tysiące pięćset zł 00/100 ).

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

• Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu z art. 22 Prawa 
zamówień publicznych; 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu z art. 22 Prawa 
zamówień publicznych; 

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu z art. 22 Prawa 
zamówień publicznych; 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu z art. 22 Prawa 
zamówień publicznych; 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu z art. 22 Prawa 
zamówień publicznych; 

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; 

• aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności 
gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w  celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada:



III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

• nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości  -  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6 
miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• 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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB 
ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom 
należy przedłożyć:

• inne dokumenty
5.  W celu  potwierdzenia,  że  oferowane  dostawy odpowiadają  wymaganiom określonym w niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: Należy 
załączyć po 5szt. worków (reklamówek) w każdym rozmiarze w jednym z kolorów oraz oświadczenie że 
worki  w  pozostałych  kolorach  są  jednakowe  z  załączonymi  pod  względem  zapachu,  rozmiaru  i 
wytrzymałości.

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1) Oświadczenie, w którym Wykonawca potwierdza, że jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym 
upływa termin składania ofert.

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: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie: a) zmiany cen na korzystniejsze dla Zamawiającego; b) w przypadku 
wstrzymania lub zakończenia produkcji towarów będących przedmiotem dostawy, możliwość dostarczania 
odpowiedników towarów objętych umową, o parametrach nie gorszych niż towary objęte ofertą, przy zachowaniu ceny 
ofertowej dla danego towaru, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody 
Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności; c) Strony dopuszczają zmianę umowy w 
zakresie podatku VAT z mocą obowiązują od wejścia w życie nowych stawek tego podatku na zasadzie prawa 
powszechnie obowiązującego przy zachowaniu niezmiennej ceny netto.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 



www.promedica.elk.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o.;ul. 
Baranki 24; 19-300 Ełk pokój 0/27A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.10.2014 godzina 
10:00, miejsce: Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o.;ul. Baranki 24; 19-300 Ełk ;Sekretariat pokój 504; V piętro.

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej: .

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

Data publikacji na portalu w BZP: 15.10.2014 r.


