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Ożarów Mazowiecki 2022-10-17 

 

         

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego  

w Ożarowie Mazowieckim 

ul. Szkolna 2 

05-850 Ożarów Mazowiecki 

 

                                            

Znak postępowania: SP1.02.2022 

 

 

Do Wykonawców 

 

 

UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ  

 

 

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych                                    

(t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w 

prowadzonym postępowaniu na: 

 

„Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych  

dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim 

dotyczącą: 

 Część A - Artykułów spożywczych, 

Część B – Mrożonek                                                                                                                           

Część C – Pieczywa”, 

 

 

wpłynęły zapytania o poniższej treści: 

 
 

1. Firma ……. przygotowuje się do wzięcia udziału w przetargu na sukcesywną dostawę 

artykułów żywnościowych w Ożarowie Mazowieckim w części dotyczącej mrożonek proszę                  

o informację czy udostępnią nam Państwo formularz JEDZ oraz załączniki 3 i 4 których Państwo 

wymagacie, ponieważ mamy problem żeby je znaleźć. 

 

 

Odpowiedź.  
 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje procedurę odwróconą na podstawie 

art. 139 ustawy Pzp tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie  

dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w 

zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

W związku z powyższym Zamawiający przekaże Wykonawcy, którego oferta została 

najwyżej oceniona wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu – formularz JEDZ wraz z wezwaniem do złożenia 

dokumentów na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp.  

 

Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji 

finansowej lub  ekonomicznej polega Wykonawca do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji  zamówienia, stanowiące załącznik nr 3 do 



 

2 

 

oferty oraz oświadczenie, z którego wynika które dostawy wykonają poszczególni 

Wykonawcy składający ofertę wspólnie, stanowiące załącznik nr 4 do oferty Wykonawcy 

przygotowują samodzielnie na własnych formularzach. 

 

 
 

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert, który upływa w dniu 

07.11.2022 r. do godz. 09:00. 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy 

2. a/a  

                                                          Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Kusocińskiego 

                                                                                   w Ożarowie Mazowieckim  

                                                                                              Izabela Milde 

 

 


