Ogłoszenie o zamówieniu na sukcesywne dostawy jaj kurzych świeżych konsumpcyjnych dla CRR KRUS w Jedlcu
1.

Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu, ul. Spacerowa 1,
63-322 Gołuchów, woj. wielkopolskie.
2. Opis przedmiotu zamówienia: Jaja kurze świeże konsumpcyjne. Ilość w okresie od daty zawarcia umowy do 30.06.2019 r. – 87 200 szt.
Jaja spożywcze, klasa A, kat. wagowa L, J. miary - kg, CPV 03142500-3
a) wymagania jakościowe:
• zgodne z klasą A – pierwszą,
• jaja będą spełniały wymagania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1028/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie norm handlowych w
odniesieniu do jaj oraz ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 557/2007 z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady
wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1028/2006 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj
b) wymagania wagowe:
• według kategorii – duże – L to jest jaja o wadze od 63 g do 73 g
• Opakowania jednostkowe – wytłaczanki po 30 sztuk pakowane oddzielnie.
• Opakowanie zbiorcze – kartony nie więcej niż 12 opakowań jednostkowych.
c) cechy dyskwalifikujące:
• brak oznakowania
• zbite lub popękane
• poukładane powtórnie w opakowaniach jednostkowych
TRANSPORT:
Przedmiot zamówienia dostarczony będzie środkiem transportu spełniającym wymagania określone ustawy 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm.).
Zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji rynku owoców i warzyw, za jakość towaru odpowiada Dostawca. Wszystkie dostarczone
produkty muszą spełniać wymagania jakościowe zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, atestami, Polskimi Normami oraz systemem
HACCP, w tym m. in.: ustawą 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia), ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach
pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 824.); ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2164 ze zm.), ustawą z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 935.).
3. Termin wykonania zamówienia: Dostawy będą odbywać się na podstawie wcześniej zgłoszonego zapotrzebowania (ustnie, pisemnie,
telefonicznie, lub faksem), sukcesywnie, najczęściej dwa razy na tydzień, w dni robocze, w godz. 6:30 ÷ 10:00 w okresie od dnia podpisania
umowy do 30.06.2021 r.
5. Kryteria oceny ofert: jakość, najniższa cena.
6. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć skutecznie w formie oryginału do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, 63-322 Gołuchów, u Kierownika Działu
Administracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.07.2019 r. godz. 10:00.
Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą poddawane ocenie. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty;
b) parafowany wzór umowy;
c) inne dokumenty zgodnie z ust. 3
Wszelkie informacje i dokumenty do pobrania są udostępnione na stronie internetowej: www.jedlec.nowybip.pl.
7. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni
8. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
9. Osoba do kontaktu: Tadeusz Ordziniak - Główny Specjalista ds. Technicznych, tel. 62 761 62 51 wew. 205.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny w każdym czasie, również
po złożeniu i rozpatrzeniu ofert.

