
5Ukce§ywna dostawa produktóW nabiatowych ijo8uńów dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 W Płocku - 2020r-

ZAMAWIAJĄCYI

Gmina Miasto Płock - Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka iJego Przyjaciół

z oddziałami Integracyjnymi w Plocku,

ul. Harcelska 2, 09-,łl0 Płock, Filia: ul. Pocztowa l3

tel.24 3 6,1 83 l3

ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERTY

(na podstawi€ ań.4 pkt. 8 ustawy, Pra\\,o Zamówień Publicznych)

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku zaprasza Państwa do złożenia propozycji

cęnowej na wykonanie zadania:

sukceslwna dostawa pfoduklów nabiałowlch dla Miejskiego Przedszhola nr 34 w Ploc*u

- 2020ł."

Zamawiający dopuszcza skladanie ofert częściowychi

część I - Nabiał pozostały

część II - Jogurty

l. Opis prz€dmiotu zamówieniai

Przedmiotem zamówienia jest sukcesvwna dostawa produktów nabiałowych dla

Miejskiego Przedszkola Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z oddziałami

Integracyjnymi w Płocku w 2020r. Szczegółowy opis i zakres zamówienia został

szcze8óło\lo opisany w oPIslE PRZEDMIoTU ZAMÓWlENlA, Artykuły

żvwnoścjowe wraz z Podaniem maksymalnej wielkości zapotrżebowania zostały

opisane w zesta\ł,ieniu .odzajowo-ilościowym. stanowiącym Załącznik nr 1allb i 2

do oPLsI PRIED.VIOTL żAuÓWlE,\lA.

2, Termin realilacji zamós i€nia:

od 0l stycznia 2020 roku do dnia 3l grudnia 2020 roku.

3. Dokumenfy rrTmagane, które naleł załączyć do ofcrfy:

Zamawiający w}'maga. by każda ofeńa zawierała minimum następujące dokumenty:

Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenoly Załącznik Nr 1a,/1b

Wypełniony i podpisany przez Wykonawoę formularz oferty - Załącznik Nr 2



sukcesywna dostawa produktóW nabiałowYch ijog!rtÓW dla Miejskie8o Prżedszkola Nr34 W Płocku -2020r,

4. Termin i miejsce zloźenia propo7ycji cenolrej:

1) ofefiy należy złożyć ( data wpłynięcia do Zamawiającego) w terminie do

dnia 11 grudnia 2019r., do godz. l0.00

2) oferty należy złożyć w zamkniętej iopieczęiowanej kopercie

$ siedZibie Zama\Ą iającego

Miejskiego Przedszko]a nr 34 $,Płocku - sEKRETARIAT

uI. Harcerska 2, 09-410 Płock - osobiście lub pocztą

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

Wykonarł,cy oraz napis:

Częśó I:

,,Proporycja cenowa na Wykonani€ zadańie:

sukcesywna dostawa prod!któW nabiałowych pozostatych dla Miejskie8o Przed5rkola Nr34 W Płocku -
2o2ol,

NlE oTWlERAĆ PRZED 11l1zlzo19 aodż,1o:oo"

Część II:

,,ProPozycja cenowa na wykonanie ,adania:

sukcesywna dostawa jog,.JńóW dla Miejskiego Przedszkola Nr 34W Płocku - 2020r.

NlE oTWlERAĆ PRZED 11lL2l2oL9 Eodż. 1oroo"

6. Kryterium, którym zamawiający będzie kierował się przy Ń,yborze ofeńyjestjakość

produktu, możliwości logistyczne oraz cena brLrtto,

7, otwarcie ofeń nastąpi dnia 1l grudnia 2019r., o godz, l0:00 w siedzibie

Zamawiającego - w sekretariacie Miejskiego Przedszkola Nr 34 w P}ocku, ul,

Harcerska 2

8. lntegralną część zaproszenia do złożenia ofeńy stanowi OPIS PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA wraz z Załącznikami nr 1i2.

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni,
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10,0 wyborze najkorzystniejsze.j oferty zamawiający zawiadomi oferentów za

poŚrednictwem strony internetowej przedszkola

l l, Zgodnie z art. 13 ust, I i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

20161679 z dnia 27 kwieinia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przelwarzaniem danych osobowych i w sprawie s\łobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych) (Dz, Urz, UE L ] l9 z 04.05.2016, str. ] ), dalej ,.RoDo", inlormu.ię. że:

. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 34 ż

oddz. Integr. w Płocku, ul, Harcerska 2,09-410 Płock, lllia ul. Pocztorł,a l], tel. (24)

3648313

. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowycb jest możliwy pod adresem e-mail:

iod@zjoplock.pl

. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ań, 6 usl. ] lit. a) i c)

RODO w celu związanym z postępowaniem na dostawę nabiału/jogurtów w 2020r,

. odbiorcamj Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentac.ja postępowania tj, Urząd Miasta Płocka, Zarząd

Jednostek oświatowych Jednostka Budżetowa w Płocku.

. Pani/Pana dane osobowe będą przechowy\\,ane. przez okres 5 lat od dnia zakończenia

postępowania na dostaWę nabiału/jogurtów w 2020r.

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

to warunek konieczny do zawarcia Umowy -

. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego

podejmowania decyzjiani profilowania _ stosowanie do ań,22 RODO;

. posiada Pani/Pan:

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

dotyczących

2) na podstawie art, 16 RoDo prawo do sprostowania Pani/Pana danych o§obowych;

3) na podstawie art. 18 RoDo prawo żądania od administratora ogranicZenia

przel\łarzania danych osobowych z zastfzężęnięm przypadków, o których mowa w art,

l8 ust, 2 RODO:

$
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4) prawo do wniesienia skargi do Pr€zesa lJźędu Ochrony Danych Osobowych, gd1,

uzna Pani/Pan, że przelwarzanie danych osobowych Pani/Pana doryczących narusza

przepisy RoDo,

d,^,
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Gmina - Miasto Płock - Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół

z oddziałami Integracyjnymi w Płocku,

ul. Harcerska 2, 09,4l0 Płock, Filia: ul. Poczto$a 13

tel.24 364 83 l3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

l, Tytul i zakres zamówienia

]) Przedmiotem zamówienia jest:

,,sukcesywna dostawa pfoduktól| Iabiałow!ch dla Miejskiego Przedszhola Nl 34 w

Ptocku - 2020 łok".

Ańykuły żywieniowe wraz z podaniem szacunkowej wie]kości zapotrzebo\łania został}

opisane Ń,zestawieniu lodzajowo ilościowym, stanowiącym Załącznik nr l do OP-I§U

P RZE DM]o1,LJ ZAMÓWIENL1_

2) Podane ilości produktów są szacunkowe i mogą uIec zmniejszeniu, Służyć one będą

wyłącznie do porównania olirt oraz Wybrania ofc.ty najkorzystniejszei, tzn. że nię

stanowią ostatecznego rozmiaru żamówienia, w wyniku czego nie mogą slanowić

podstaw do żgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy

do odmowy realizacji dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków

finansowvch spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw pomiędzy

pozycjami w przedmiocie zamóWienia z 7-ast eżenjefi, iż u, wynikuW\\. zmian nic

zostanie przekroczona wartoŚĆ umowy,

]) Strony nie przewidują waloryzacji cen ploduklów zawartych \ł ofercie Wykonawcy

w trakcie realizacji,

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

w Płocku sukcesywnie, w miarę zgłaszanych potrzeb, Z wyłącżeniem prżer\ł

dżiałalności placówki związanych z organizacją roku szkolnego,

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przez oferentów, któtzy pr"y

zamówieniu wymagają przekrocżenia tżw. minimum logistyczne8o.

6) Dostawy realizowane będą na podstawie bieżących zamówień składanych przez

uprawnionego pracownika Zamawiającego za pomocą faksu, pocztą elektroniczną
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]ub telefonicznie, dokonyrvanych z minimum jednodniowym wypźedz€nicm.

od poniedziałku do piątku.

7) wykonawca dostarcży zamówioną partię dostaw każdorazowo w ustalonych

godzinach między 6:00 a 7:00,

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

transpońu wvmaganym dla rodzaju dostarczonych towarów żywnościo$,ych.

zgodnie z oborł iąu ując) mi prlepi.ami,

9) Wykonawca zobowiązany jest do rozładowania i wniesienia towarów do

wskazanych przez pracownika Przedszkola pomieszczeń znajdujących się w
siedzibie Zamawiającego przy ul. Harcerskiej 2,09-4]0 Płock.

l0)Artykuły żywieniowe muszą być dobrej jakości, świeże. nieuszkodzone. 7

odpowiednim tęrminem przydatności, z odpowiednimi \\tmagan)mi

zaświadczeniami.

] l ) Olerowane produkty. a także sposób ich przewozu i przechowywania lr inn1

spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego

produkcji iobrotu zywności. a w szczególności: ustaw},o bezpieczeństwie żywności

iżywienia (z 20l5.. poz.594,zpóżn.zm.),. ustawy z dnia 2l grudnia2000r,o

jakości handlo\\ej ańykułów rolno - spożywczych (Dz, U _ z 2015 (. poz.678 z póżn.

zm.) oraz ustawy z dnia l6 grudnia 2005 r, o produktach pochodzenia zw ierzęcego

(,Dz. U. z 2014 r. poz. 157'7 z późn. zm.) Ńraż 7 aktami wykonawczymi na

podstawie tych ustaw.

12)oferowane prodr-rkty. a także sposób ich przewozu i przechowyrłania uinn1

spełniać wymagania wymienione u, obowiązujących przepisach prawa dotyczącego

plodukcji iobrotu żywności. a W szczególności: ustawy o bezpieczeństrł ie żlunosti
iżywienia (z 20l5., poz. 594- z póżn. zm.); ustawy z dnia 2] grudnia 2000 r. o

jakości handlowej anykLrłów rolno spożywczych (DZ. U.z20]5 r- poz.678 zpóżn-

zm.) oraz ustawy z dnia J6 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia ż\^ierzęcego

(Dz. U. z 2014 r. poz. 157'7 z późn. zń.) wraz z aktami wykona\cz)mi na

podsta\ł,ie tych ustaw.

]3) Oferowane produkty rł,inny spełniać wymagania wymienione w Rozporządzeniu

Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie grup środków spożywcż)ch

przęznaczonych do sprzędaży dzieciom i młodziezy w jednostkach systemu oświaty

oraz wyma8ań, jakie muszą spełniaĆ Środki spożywcze stosowane w ramach

d/,
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żywienia żbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z ż016 l. poz.

1l54),

l4)Każdy produkt winien być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie

z normami systemu HACCP, GMP/GHP.

l5)Jakość dostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami

oraz ateslami dla produktów pierwszego gatunku/klasy,

]6)Dostarczane produkty spełniać muszą prawem określone wymogi dla t}ch

produktów w tym wymogi zdrowotne. Materiał opako\łaniowy winien być

dopltszczony do kontaktu z żywnością. Kaźdy asortyment produktów musi być

dostarczony w oddzielnym pojemniku. Produkty w puszkach winny być

wyposażone tv €lementy do otwierania ręcznego, beż pomocy otwieracza

mechanicznego. Produkty spożywcze powinny być dostarczone w oryginalnych,

nienaruszonych opakowaniach. ożnakowanych zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 201,1 r, w

sprawie znakorł,ania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z

20l5 t. poz, 29). opakowania produktów spożywczych powinny za&ierać takie

informacje jak: nazwę produktu, nazwę i adres producenta lub przedsiębiorcy

paczkującego środek spoży\łczy, wykaz i ilość składnikóv/ lub kategotii

składników. zawartość netto w opako$,aniu. datę minimalnej lrwałości lub termin

przydatności do spożycia, \łarunki przechow}\ł,ania oraz tabela,tvaftości odźywczei.

l7)Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia skrzynek przy

każdorazowej do§tawie towaru do siedziby Zamawiającego na okres do następnej

dostawy.

I8)Dostarczane produkty będą śWieże, pelnowartościowe, naieżytej jakości oraz będą

dostarczane nie później, niż W połowie okresu przydatności do Spożycia

przewidzianego dla danego produktu,

19) Zamawiający moźe dokonać zmiany w asoń}mencie określonej w pakietach,

20) Dostarczane produkty muszą być zgodne z opis€m Zawartym w złożonej otercie.

2l)Wykonawca ponosi odpo\ł,iedzialność za wady jakościowe dostarczanych

produktów (ukryte, nie ukryte) iza uszkodzenia powstałe w Wyniku ich transpońu

oraz zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwe8o towaru we własnvm

zakresie i na własny koszt w terminie nie dluższym niź do godz. 10:30 w dniu

do§tawy.
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22)Jakość organoleptyczna żywności, której nie można ocenić przy przyjęciu loWaru.

sprawdzana jest przy produkcji. W przypadku nie spełnienia wymagań. surouiec

zostanie zwrócony dostawcy. a fakt ten zo§tanie odnotowany w lormularzu

reklamacyjnym, W przypadku nieodpowiedniego oznakowania oraz środkótł

spożywczych po dacie minimaInej tr\łałości lub prżekroczonym terminie

przydatności do spożycia, nastąpi odmowa przyjęcia odnotowana W lbrmularzu

reklamacyjnym. Potrójna odmowa przyjęcia towaru przez Zamauiającego

skutkować będzie rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy.

23)oferowaną wartość brutto należy skalkulować rak. aby zawierała w sobie cenę

netto. koszty transportu, koszty do§tawy oraz obowiązujący podatek VAT.

24)Niedostarczenie zamówionych produklów \ł uzgodnionym terminie lub odmowa

dostawy zostanie udokumentowana notatką służbową, Powyższe incydent) sumują

się z opisanymi w pkt, 2l - trzykrotne powtórzenie opisanych incydeniów

skutkować bedzie rozwiazaniem umo$} z Winy Wykonawcy

25)Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy Wyborze ofeńy jest

jakość produktu. możliwości logistyczne oraz cena brutto.

2. TER\4lN wYKoNANlA zAMÓtllrlrł
Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie od 01.0|.2020 r. do

31.12.2020 r.. zgodnie z zawartą umową, na podstawie zamówień składanych przez

Zamawiającego telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. WARUNKI PŁATNoŚcI

Wymagany termin płatności wynosi l4 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego

prawidłowo \łystawionej faktury. po dostawie każdej partii towarów. Płatność

nastąpi przelewem na konto Wykonawcy. Zamawiający oświadcza. że będżie

realizować płatności za l)ktury z żastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

tzw, split payment.
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Zalącznik Nr 1a Formularz cenowy

NAZWA PRODUKTU Jedn.
lniary Ilość

c€na

brutto

stawka
vAT

l
Maśło śnielanko{e 200 !. żałaność

2585

Nlleko UHT lL.3,] % ó8.ł0

3
scr żóĘv Klólewski. Radamcr, żarvaltość

ł8 ],12

ŚmictdŁ aw,lIuszcżu ]8 łq
opak jedńośrkotrć ]80_.100ńl/g

l22o

5
Śni€tana l]ll'L żaW. tłuszcżu 3ó%.

opak, jednostkowc 500ml
]00

]'łaróg póhłu§t}, żlpakołmy s, pel8min.

hemetycżni. zmknięry w folię
kg ]]l

7 Sę.ek mfucal?one 2508 ó0

E Serck t§,dogow, Almette. naturaln\ 35

TWaló8 W wjad€rku Piątnka, opak
7a

l0

TWarożek homogenizowany

Rolmiecż/Łowicz, waiiliowy, opak,

jednonkowe ok, 150_200g

]]5

ll Drożdże 100g 230

RAżEM

podpi5 i pieczęć Wykonawcy
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załącznik Nr 1b- Formularz cenowy

NAZWA PRODUKTU Jedn.
niary tlość

Cena
j€dnostkowa

brutto

wartość stawka

l

]ogun naturaln} gęn}, beż dodatku cukru. ż

niską żarranością tłuszczu,

opak, jednostko§e ]80_400ml/g

900

JOguń owócos,y do picią

opak, j€dnonkolve 200_280ńl. o alvanoś.i

cukru do l59l00e produkfu

l0.15

3
Jo8un owocosy ł pu ..kieszonka".

opar., jednoslko*e 70,90g
500

1
Joguńosocolvo żbożotv!,.

opat. jednośtkowe l]0_160 g
2500

5

.kJguńnaluralń) gęst!. be7 dldaltu cukru, o

obniźoncj za$ańości tł!s7cżu.

opat, jednostkołe ] 40,200g

250

6

]o8urt BIo owocory skladają.y się zjo8unu.

o$oców i cukru tlżcino§,c8o. opat,

]cdnostkos,e ]40_2008

3]0

1
Jogufi ołocowy grecki, opał,]ednoślkóse

l40_20()g
s^. 260

8

s€rek BakUś pL]szysty skl.dający się z

twaróżku,śńieiańki]w5aduowocowego,

op.k ]ed nośtkowe 80,1008

sź, 6]5

RAZEM

podpis i pieczęć WykonaWcy
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Załącznik Nr 2 - Formularz ofeńy

p!E8IA

odpowiadając na zapro9enie do z]ozenia ofeńV cenowe] na "sukcesywną dostźWę prodUktów nabialowych iloguńóW dla
M]eFkiego PEedszkola Nr 34 w Plocku 2020 rok" ofelu]emy Wykona nie przedm ot! żamóWienia zgodniez Wvmagan am
żdwóllyńlw oPtsll PRżLDMtofu żAMa lFNlĄża 1 ft|Ńymieńio1ą.elę:
część ]:

cżęść ll:

żgodnLe ż form!lźrzem asońymeńtowo cenowym zalącznkfi Ido oPlsu PRzEDMloTlJ żAMÓwlEN]A.
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