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ZAPYTANIIE OFERTOWE

la zamówień o wartości nieprzekraczającej lrwoł 130 000 złoĘch

Zamawiający: Zespól Szkolno - Przedszkolny w Porajowie, ul. Górnicza lC
tel. 075 77-38 223

e-mail: zspigp@lp.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, w zakresie dostarczaniaZamawiającomu sukcesywnych

dostaw aĘkułów spozywcrychzgrupy produktów- świeże waTzywai owoce ".

Ro dzaj zam ówien ia: (u s łu g a/ do sllaw a,/r ob o t a b udow l ana * )

1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zannówienia):

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa różmych artykułów spoĘwczych z grupy

produktów - świeże warrywa i owoce do Zespofu Szkolno - Przedszkolnego w PoĄowie. Wyrnagania

dotyczące przedmiotu dostawy zawarte są w wykazie cenowo - asoĘmentowym w zńąezanym

formularzu ofeĘ, określającym nazwę arĘkułu wTaz z opisem jego wymaganych właści.łości i
jednostką miary.

2. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizaĄi zamówienia- 02.01.2023 r. - 3I.Iż.2023 r.

3. Sposób uzyskania informacji dofyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje doĘczące przedmiotu zamówienia możma uzyskać osobiście w siedzibie

zamawiającego - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Porajowie, gabinet I27 ( stołówka szkolna) , rń,

Górniczej 1C tel. 75 77 38 223,785 290 323

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- Sylwia Kupczyk - kierownik stołówki

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

Wykonawcaudziela zamańającemu gwarancji najwyższej jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonej

zywnoŚci potwierdzoną dokumentem identyfikacyjnym zawierującą daĘ przydatrości do spoĄcia



określonych na czytelnych eĘkietach.

Zywność będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać warunkom jakościowym zgodnie z

obowiązującymi atestami, polskimi normami, prawem żywnościowym oraz obowiązującymi zasadami

GMP/GHą GAP i systemu HACCP. Wykonawca powinien dysponowaó transportem do przewozu

żywności odpowiadającym wymogom HACCP . Wykonawca dostarczy towar Zarnawiającemu

własnym transportem oraz na własny kosź. Dostawa powinna obejmować również rozładunek.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia, żądania wymiany lub reklamacji dostawy w

asortymencie niezgodnym z zamówieniem lub dostawy towaru w uszkodzonych opakowaniach lub z

krótkim terminem przydatności do spożycia lub złej jakości lub bez handlowego dokumentu

identyfikacyjnego. Dostawa towaru odbywać się będzie zgodnie z zamówieniem telefonicznym lub

pisemnym składanym przezinten ,'' , ;

5. Zawartość oferty.
a ,: i

Oferta wykonawcy musi zawieraó następujące dokumenty:

- zapytanie ofertowe, 
.

- uzupełniony formularz oferty wykonawcy,

- projekt umowy.

6. Opis sposobu obliczenia ceny ofeńowej:

- cenę ofertową należy przedstawió jako cenę: netto, podatek VAI, brutto,

- cena ofeńowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres wazności umowy i nie podlega

waloryzacji

7.Przy wyborze propozycji do realżacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

- Najniższej ceny - Cena-t00%.

- Inne lrryteria oceny ofert: ...

- ofeńę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku -

,,Formularz ofertolvy",

- ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia ż8.1ż.2022., do godz. l0 00

w siedzibie zamawiającego w sekretariacie osobiście lub pocztą na adres zamawiającego

ż



_ oferta otrzymana ptzez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez

otwierania,

_ wykonawca moze wprowadzió zmiany lub wycofać ńgżoną przez siebie ofertę przed terminem

upływu do jej składania.

9. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:

otwarcie ńożonychofert nasĘpi w dniu 28.12.2022 o godz. 11 30 w siedzibie zamawiającego,

1 0. Sfi uacj e dopuszczaj ące u nieważn ien ie postępowan ia.

Zamawiający unieważni prowadzone poĘpowanie o udzielenię zamówienia publicznego

w następujących przypadkach:

1) nie ńożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.
,

4:

2) cena najkorzystniejszej oferty prz:ęwy?s?? kwotę, którą zamawiąący może przeznaczyĆ na

sfi nansowanie zamówienia;

3) wystąpiła istotna mnianaokolicmości powodująca, ze prowadzenie postępowania lub wykonanie

zamówienia nieleżyw interesie publicznyń , cŻćgsnie ńożna było wcześniejprzewidzieć;

4)

1 1. In form acj a o wyborze naj korzystniejszej oferĘ:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adręs

wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekaz.ana ofereniom najpóźniej w terminie 2 dni od

dnia skladania ofert.

* niepotrzebne skreślić



W załączeniu:

1. DrŃ,,Formularz ofeńowy"

2. Projekt Umowy
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