
sukcesywna dostawa mroźonek dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płock! - 2o2ol.

ZAMAWlAJĄCY:

Cmina Miasto Płock - Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka iJego PrZ aciół

z Oddziałami Integrac nymi w Płocku.

ul- Harcerska 2.09-4]0 Pło§k. Filia: uI. Pocztowa l3

tcl,24 ]64 83 l3

ZAPYTANIE OFERTOWE

(na podstawie ań. 4 pkt.8 ustaw} - Prawo Zamówień Publicznych)

Dyrektor Miejskiego PrzedszkoIa Nr 34 !ł Płocku zaprasza Pań§twa do złożcnia propo7)cji

cenowej na wykonanie zadaniai

sukces!wna doslawa młożonek dla Mieiskiego Przedszkoli Nr 34 w Płocku - 2020r.''

l, Opis przedmiotu zamół,ienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna doslawa mrożonek dla Miejskiego
Przedsżkola Nr 34 im, Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z oddziałami
Integrac},jnymi w Płocku w 2020r. Szczegółowy opis izakres zamór,r,ienia został

szczegółou,o opisany w oPlSIE PRZEDMIol LJ ZAMÓWlENIA, Artykuły
żywnościowe wraz z podaniem maksymalnej.ł,ielkości zapotrzcbo\łania zostałv

opisane w zestawieniu rodzajowo-ilościowym, stanowiącym Załącznik nr J do

o P I s U P RZE DM]OTL] ZA MÓI|/ I EN I A.

2. Termin realizacji zamówienia;

od 01 st_vcznia 2020 roku do dnia 3l grudnia 2020 roku.

3, Dokumenty §Tmągane, które naleł załączyć do oferty;

Zamawiający wymaga, by każda ofeńa zawierała minimum następujące dokumenty:

Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowy Załącznik NrJ

Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę lormularz oferty _ Załącznik Nr 2

4. Termin i miej§ce zlożenia propozycji ceno$ej:

1) ofeńy należy złóżyć ( daLa wpłynięcia do Zamawiającego) w lerminie do

dnia l J grudnia 20J9r.. do godz, l0.00

2) oleńy należ},złożyć w zamkniętej iopieczętowanej kopercie



SUkcesywna dostawa mrożonek dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 W Płocku - 2020r,

w siedzibie Zamawiającego

Miejskiego Przedszkola nr 34 W Płocku - SEKRETARIAT

ul, Harcerska 2,09-4J0 Płock osobiście lub pocztą

5. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres

Wykonawcv oraz napis:

,,Propozy.ja cenowa na wYkonanie zadaniai

sukcesywna dostawa mrożonek dla Miejskiego Przedsżkola Nr 34 W Płocku - 2020r.

N lE oTWlE RAĆ PRZED 11 l12l2019 Eodz. 1o,oo"

6, Kryterium, którym zamawiający będzie kierował się przy wyborże oferty.iesrjakość

produktu, możliwości logistyczne oraz cena brutto.

7. otwarcie ofert nastąpi dnia 1] grudnia 20l9r,, o godz. ]0:00 w sicdzibie

Zamawiającego - w Sekretariacie Mieiskiego Przedszkola Nr 3,1 w Płocku, ul.

Harcerska 2

8. lntegralną część zaproszenia do złożenia ofeńy stanowi oPls PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA wraz z Załącznikami nr l i 2.

9. Termin związania olertą wynosi 30 dni.

l0.0 wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za

pośrednictwem strony internetowej przedszkola

t l . żgodnie z art, 13 ust. I i 2 rozpotządzenia Parlamentu Europei skiego i Rady ( UE)

2016/6?9 z dnia 2'] kwietnia 20l6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z ptżetwarzaniem danych osobowych i w sprałie swobodnego p.zcpływu lakich

danych oraz uchy]enia dyrektywy 95/4ólWE (ogólne rozporządzenje o ochronie

danych) (Dz. Urz, UE L l19z04,05.20l6,str. l), dalej,,RoDo", informuję. ze:

. Administratorem Pani/Pana danl,ch osobowych jest Miejskie Ptzedszkole Nr 34 z

Oddz. Integr, w Płocku, uI. Halcerska 2,09_410 Płock, filia ul. Pocztowa ]3, tel. (24)

36483l3

. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych jest moż]iwy pod adresem e-mail:

iod@zjoplock.pl

d"



5UkcesYwna dostawa mrożonek dla Miejskie8o Przedszkola Nl34 W Plocku -2020r,

. Pani/Pana dane osobowe przgtwarzane będą na podstawie ań. 6 ust. l lit. a) i c)

RoDo w celu związanym Z postępowaniem na dostawę mrożonek w 2020r.

. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b9dą osoby lub podmioty, którym

Ltdostępniona zostanie dokumentacja postępowania tj. Urząd Miasta Płocka, Zarząd

Jednostek oświatowych Jednostka Budźetowa w Płocku.

. pani/pana dane osobo!łe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia

postępowania na doslawę mrożonek w 2020t.

. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest

to warunek konieczny do zawarcia Umo$y ,

. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomat}zowanego

podejmowania decyzji ani profilowania - stosowanie do art, 22 RoDo;

. posiada Pani/Pan:

l) na podstawie art. l5 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących

2) na podstawie an. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowychi

3)na podstawie alt. l8 RoDo prawo żądania od administratora ogranicZcnia

Przetwarzania danych osobowych z zasftzeżenień przypadków, o których mowa w aft.

l8 ust, 2 RoDo:

4) prawo do $,niesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. gdy

uzna Pani/Pan, że p etwa'Żanle danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

przepisy RODO.



Gmina - Miasto Płock - Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przljaciół

Z oddżjałami Integracyjnymi \ł Płocku,

ul. Ijarcerska 2,09-4l0 Płock, Filia: ul. Pocztowa l3

tel,2,+ 3ó4 83 13

OPlS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENrA

l. Tytuł i Zakre§ zamówienia

l) Przedmiotem zamówienia jest:

,,sukces!wna doslawa mrożorreh dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku -
2020 ro*".

Artykuły żywieniowe wraz z podaniem szacunkowej wielkości zapotrzebowania zostały

opisane w zestawi€niu lodzajowo ilościowym, stanowiącym Załącznik nr l do arłl,§a-r

P RZE D M]oT Li ZAMÓW IEN ]A_

2) Podane ilości produktó\\ są szacunkowe imogą ulec zmniqjszeniu, Służyć one będą

wyłącżnie do porównania ofeń oraż wvbrania oferty najkorzystniejszej, tzn. że nie

stanowią ostatecznego rozmiaaLr zamówienia, w wyniku czego nic mogą stanowić

podstau,do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrea]izowanych dostaw albo podstawy

do odmowy realizacji dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków

finansowych spo\łodowanych zmniejsżeniem ilości i wartości dostaw pomiędzy

pozycjami w przedmiocie zamówienia Z zastrzeżeniem, iz w wyniku w\\. zmian nie

zostanie przekroczona WańoŚĆ umowy.

3) Stron1, nie pźewidują waloryzacji cen produktów za§artych w ofercie Wykonawcy

w trakcie realizacji.

4) Artykuły żywieniowe powinny być dostarczane do Miejskiego Przedsżkola Nr 34

w Płocku sukcesywnie, w miarę zgłasżanych potrzęb, z wyłączeniem przerw

działalności placówki związanych z organizacją roku szkolnego,

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofeń przez oferentów. którzy przy

zamówieniu wymagają przekroczenia tzw. minimum logistycznego,

il



5ukcesywna dostawa rnroźonek d]a Miejskiego Pnedszkola Nr 34 W Płocku - 2020r,

6) Dostawy r€alizowane będą na podstawie bieżących zamówień składanych przez

uprawnionego pracownika Zama\łiającego za pomocą faksu, pocztą eIektronicżną

Iub telefonicznie, dokonyrł,anych z minimum jednodniowym wyprzedzeni€m.

od poniedziałku do piątku,

7) Wykonawca dostarczy zamówioną partię dostaw kaźdorazowo w ustalonych

godzinach między 6|00 a 9:00,

8) Wykonawca dostarczy każdą zamówioną partię towarów na własny koszt. środkiem

transpońu wymaganym dla rodzaju dostarczon}ch toWarów żywnościou'ych,

zgodnie z obou i7ując5 mi przepisami,

9) Wykonawca zobowiązany jest do rozładowania i wniesienia towarów do

wskazan}ch prżez pracownika Przedszkola pomieszczeń żnajdujących się w
siedzibie Zamawiaiącego przy ul. Harcerskiej 2. 09-4l0 Płock.

10)Ańykuły żywieniowe muszą być dobrej jakości. świeże, nieuszkodzone. z

odporł,iednim terminem przydatności, z odpowiednimi W)magan)mi

zaświadczeniami,

l l ) oferowane produkty. a takżę sposób ich przewozu i prżechowywania \ł inn)

spełniać wymagania wymienione w obowiąZujących przepisach prawa dotyczące80

produkcji iobrotu żywności, a w szczególności: ustawy o beżpicczoństwic żywności

iżywi€nia(z20]5,.poż,591,?.pói,n.zrn.); ustawyzd ia 2l grudnia 2000 r. o

jakości handlowej ańykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 20l5 r. poz.678 z późn.

zm.) oraz ustawy z dnia I6 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwicrzęccgo

(Dz. U. z 20l4 r. poz. |577 z póżn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi na

podstawie tych ustaw,

l2)oferowane produkty. a także sposób ich prżewozu i pżechowytłan;a \łinn)

spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczące8o

produkcji i obrotu ży\łności. a w szczegóiności: ustawy o bezpiecżeńst\t ie ż} t\ no(c i

i żywienia (z 20|5., poz. 594, z późn. zm,); ustawy z dnia 2l grudnia 2000 r, o

jakości handlowej anykułów rolno spoźywcz}ch (Dz. U. z 20l 5 ł. poz.6'l8 L późn.

zm,) orau ustawy z dnia l6 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia z$ierzęcego

(Dz. U. z 2014 r. poz. 15'77 z późn. zm.) wraz z aktami wykona$cz)mi na

podstawie tych ustaw,

l3)Oferowane produkty winny spełniać wymagania wymieniono w Rozporządzeniu

Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 20l6 r. w sprawie grup środków spoży\ł,czych



sUkcesywna dostawa mrożonek dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 W Płocku -2o2or,

przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświat}

oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane !! ramach

żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz.

l l54).

I.1)Każdy produkt winien być wyprodukowany i rł,prowadzony do obrotu żgodnie

z normami systemu HACCP, GMP/GHP.

l5)Jakość dostalczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami

oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku/klas!,.

16)Dostarczane produkty spełniać muszą prawem określone wymogi dla tych

produktórł, w tym wymogi zdrowolne, Materiał opakowaniow} winien być

dopuszczony do kontaktu z żywnością. Każdy asorlyment produttów musi być

dostarcżony w oddzielnym pojemnikLr, Produkty w puszkach rł,inn;, być

wyposażone w elementy do otwierania ręcznego, bęz pomoc} ot\\lcracza

mechanicznego, Produkty spożywcze powinny być dostarczone w oryginalnych.

nienaruszonych opakowaniach, oznakowanych zgodnie z \Ą}matsaniami

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 2] gudnia 20l4 r, w
sptawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (DZ. U, z
2015 r, poz.29), opakowania produktów spożywczych powinny Zawierać takie

informacje jak: nazwę produktu, nazwę i adres producenta 1ub przedsiębiorc},

paczkującego środek spożyl,czy, wykaż i ilość składników lub kategorii

składników, zawartośó netto w opakowaniu, datę minima|nej lrwałości lub termin

przydatności do śpożycia, warunki przechowywania oraz tabela waności odżywczej,

] 7) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia skrzynek przy

każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiaiącego na okres do następnei

dostawy.

I8)Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości oraz będą

dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia

przewidzianego dla danego produktu.

l9)Zamawiający moze dokonać Zmiany w asortymencie określonej w pakietach,

20) Dostatcżane produkty muszą być zgodne z opisem zawartym w złożonej ofęrcie.

2l)Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościou,e dostarczanych

produktóW (ukryte, nie ukryte) iza uszkodzenia powstałc w wyniku ich transpońLl

oraz zobov;iązany jest do niezrvłocznej wymiany wadliwego 1owaru we własnym
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zakresie i na wła§ny koszt w terminie nie dluż§zym niż do godz. 10:30 w dniu

do§tawy.

22)Jakość organoleptyczna żywności, której nie można ocenić przy prżyjęciLl towaru,

sprawdzana jest przy produkcji. W przypadku nie spełnienia wymagań, suro\łiec

zostanie zwrócony dostawcy, a fakt ten zostanie odnotowany \ł lormularzu

reklamacyjnym. W przypadku nieodpowiedniego oznakowania oraz środków

spożywczych po dacie minimalnej trwałości lub przekroczonym tcrminie

przydatności do spożycia, nasiąpi odmowa przyjęcia odnotowana w formulalżu

reklamacyjnym. Potrójna odmo\ła przyjęcia towaru przez Zamart iającego

sktrtkować będzie rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy,

23)oferowaną wartośó brutto naleźy skalkulować tak, aby zawierała rł sobie cenę

netto, koszty transpońu, koszty dostawy oraz obowiązujący podatek VAT.

24)Niedostarczenie zamówionych produktów w uzgodnionym terminie lub odmowa

dostawy zostanie udokumentowana notatką służbową. Powyżsue incydenty 5umują

się z opisanymi w pkt. 2l trzykrotne po,t\tórzenie opisanych incydentów

skutkować bedzie rozwiazaniem umowy z winy Wykonawcy

25)Kryterium, którym Zamawiający będzie kierou,ał się przy wyborze ofeńy jest

jakość produktu. możljwoścj log;styczne oraz cena brutto.

2. TERMIN WYKONANIA zAMówIf,NIA

Wykonanie zamówienia odbylłać się będzie sukcesywnie od 01.01.2020 r. do

31.12.20ż0 r,, zgodnie z zaŃ,afią umową, na pod§tawie zamówień składanych przez

Zamawiającego telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznei,

3. WARUNKI PŁATNOŚcI

Wymagany termin płatności wynosi l4 dni od daty otrzymania przez Zama\^iającego

prawidłowo wystawionej faktury. po dostawie każdej panii towarów, Płatność

nastąpi przelewem na konto Wykonawcy. Zamawiający oświadcza. że będzie

fealizować płatności ża faktuIy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

tzw. split payment,
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Załącznik Nr 1 - Formularz cenoł,},

l nlożona opak, jednoslkose

2,5(g

1,7

2
Grosżck ziclony mrożon),

opat, jcdlostliow. 0.]ł5kg
23

]
Kalafio. ńroźon). opak.

3l

4
Vdina mrożona gryś, opa}.

38

5

Mieślmlia kompolowa

mlożorŁ opak, jednośl,ó*e

2.5tg

88

6 Bonducl1.1or]emans,Honęx,

ńro/oną opat. jednostkolve

2,5k8

,ł0

,7
m!ożoD!. opak. jedno§tko{,e 6

8
J€oda mrożoną opak,

3

9
\ł iśnic nrożon.. opak.

]6

l0
Truskaska mrożoną opak,

12

]l
ljrytki ĄYito l'urbo p]us.

oprt, jednostkołe 2.5k8
58

l2
cukinia mrożona kośk&

opai(, jednosltoue 2,5kg
l5

l3
Broku] mrożony. opa}i,

l3

l4 k8 45



sukcesywna donaw3 rnrożonek dla Miejskiego Prredszkola Nr 34 W Plocku -202ol

l)!n ia kostka mrożoną

opar, j ednos{(owe 2,5kg

porzęcżła czlma mrożon[

opak. iednoslkolve 2.5kg

Śliska nrożona połóski

iednostkowc 2.5k8

Koper mrożony. opak

i.dnoslkołe 0.,l5_0.5kg

Marches ńiii/junio.,bab}

mro7oną opak..iednoStko§e

2.5 k8

nroż.na opak, j.dnos&ose

2.5k8

Papq,ka cżeN óna pski
mrożona op3t j 9dnostkorvc

2,5 kg

Piecżeka nrożona plNt,,1,

opa](. iednostkowc 2.5kg

pierruś/ka natka mrozona.

oIak, rednoslkos e 0,il5,

0.5k8

ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA _

(wszystkie pozycje zsumowane razem)

podpis i piecręć Wykonawcy



sukcesywna doslawa mroźonek dla Miejskiego Pnedszkola Nl34 W Płocku - 2020r.

Załącżnik Nr 2 - Formularz oferty

a!!8lĄ

odpowiadając oa zaplonenie do dożenla ofeą cenowej nź "sukcesywną dostźwę mrożonekdla MieFk]ego Pned9ko a Nr
34w Płocku 2020 rok" oie rujemy wykona n]e pEedm otu żamówienia zgodnież Wymagan ia m i zawartymi W oPls/E
PRzEDMloTu uMÓwlENlA za niżej wym enioną cenę:

żgodn]eziolmuazemasońym€ntóWo,c.nóWym żalącżń k ft 1llo oPtslJ PRzEDMlaru zAMÓw]ENlA

1.ośw]ad..ańy,zepnedmiotzamówenianakóryskładamyol€ńęzobówiążUjemysęrealiżowaćśUk.elywni€oddna01
slyczńia2020r,do31grudnia2020r,,zgodni€żzawartąlmowąnapodstawie6ńóWeńskładóńy.hpl.eżzóńawa]ącego

2 oświadczamy, ż€ towary będąc. pż.dm otem n niejśżej ofeny odpow ada]ą Wóruńkoń ]dkościowyń zgodńyń z

obówiązują.ym atenamj, pohkińińorńam, praw€m żyBnośc ow}m Wraż ż óbowiążljąrym żaśadam]GMP GHPolaż
!!neńeń HAccP,

3, Gwarantuj€my niezmienność.fenowańych.eń pżezcaĘokr€srea izacj Umow}
4 wylaiańvr€odę ńa platńośćf3hur wtelminie 14 dniod daty ótżymań a ptez zańaw ającego prawidłowowyslawionej

fakturY, kóżdolażowo po doslalczonej pań towarów,
5 żobowiązu].my ś ę dó dóśtawy ptedm olu zamóWien aWterm ni€Wlkazanym plżeż zamawia]ące8o od datyonżyńania

żamówi€n a pżeslane8oza pośrednictwemtel€fonU lUb dlqą el€kton cżną ptez zańawia]ącego
6 żóbówiążujeńy9]ędo.ealizacjidostawydopomeśż.ż€ńźnardują.ych5]ęWsiedzbi€żamawd]ącesop2y! H.rc€ćk].] 2,

Płock, wB spec}łikac] asońym.ntow€j dostaw
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