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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:29460-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kołuda Wielka: Pasza dla zwierząt hodowlanych i innych
2021/S 014-029460
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka
Krajowy numer identyfikacyjny: 000079728
Adres pocztowy: ul. Parkowa 1
Miejscowość: Kołuda Wielka
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 88-160
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Natalia Zaremba
E-mail: izkoludaprzetargi@wp.pl
Tel.: +52 3513391
Faks: +52 3513541
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka badawcza

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: naukowo-badawcza i produkcyjna

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa mieszanek paszowych dla gęsi, kaczek i owiec.
Numer referencyjny: 1/D/2021

II.1.2)

Główny kod CPV
15710000 Pasza dla zwierząt hodowlanych i innych

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanek paszowych dla gęsi, kaczek i owiec (kod CPV 1571 0000-8).
Zamówienie zostało podzielone na dwie części:
1) Część nr 1:
a) dostawa mieszanek paszowych dla gęsi – miejsce dostawy Kołuda Wielka, gmina Janikowo (województwo
kujawsko- pomorskie);
b) dostawa mieszanek paszowych dla gęsi i kaczek – miejsce dostawy Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu
Wodnego w Dworzyskach gmina Kórnik (województwo wielkopolskie).
2) Część nr 2 – dostawa mieszanek paszowych dla owiec – miejsce dostawy Kołuda Wielka, gmina Janikowo
(województwo kujawsko- pomorskie).

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa mieszanek paszowych dla gęsi i kaczek.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15710000 Pasza dla zwierząt hodowlanych i innych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa mieszanek paszowych dla gęsi i kaczek:
a) dostawa mieszanek paszowych dla gęsi – miejsce dostawy ZD Kołuda Wielka, gmina Janikowo
(województwo kujawsko- pomorskie);
b) dostawa mieszanek paszowych dla gęsi i kaczek – miejsce dostawy Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu
Wodnego w Dworzyskach gmina Kórnik (województwo wielkopolskie).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10.00
Cena - Waga: 90.00

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa mieszanek paszowych dla owiec.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15710000 Pasza dla zwierząt hodowlanych i innych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa mieszanek paszowych dla owiec:
dostawa mieszanek paszowych dla owiec – miejsce dostawy ZD Kołuda Wielka, gmina Janikowo (województwo
kujawsko- pomorskie).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10.00
Cena - Waga: 90.00

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Dostawa mieszanek paszowych dla gęsi i kaczek:
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w ww. zakresie.
Dostawa mieszanek paszowych dla owiec:
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w ww. zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
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IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/02/2021
Czas lokalny: 09:30

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/04/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 22/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie pod adresem https://zdkoludawielka.ezamawiajacy.pl
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Styczeń 2022 r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/01/2021
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