
sukcesYwna dostawa ryb i przetworóW rybnych dla Miejskiego Plżedszkola Nr 34 W Plocku - 2020r,

ZAMAWlAJĄCY:

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

z Oddzialami lntegracyjnymi w Płocku.

ul, Ilarcelska 2. 09-4l0 Płock. Filia: ul. Poczto\\,a l3

te1.24 364 83 l3

ZAPYTANIE OFERTOWE

(na podstawie art.4 pkt, 8 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych)

Dyrektor Miei§kiego Przedsżkola Nt 34 w PłockLr zaprasza Państwa do Złożenia propoZ}cii

ceno\łej na wykonanie zadania:

sukceslwha .losl.rwa ł!b i pfzetrłofów ryhnlch dla Miejskiego Przedszkola Nł 34 w

Płocku - 2020r."

l. opiś przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ryb i przetworów rybnych dla

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

lntegracyjnymi w Płocku w 2020r. Szczegółowy opis izakres zamówienia został

szczegółowo opisany w oPlslE PRZEDMl()TL] ZAMÓWlENlA. Ańykuły

żyunościowe Wraz Z podaniem maksymalnej rvielkości zapotrzebowania Zostały

opisane W żestawieniu rodzajowo-ilościowym. stanowiącym Załącznik nr J do

OP IS L| P RZE D MIOTU ZA MÓW IEN IA.

], Termin realizacji zamórł ienia:

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

3, Dokumenł wymagane, które należy żałączyć do oferty:

Zamawiający wymaga. by każda oferta zawielała minimum następujące dokumenty:

Wypełniony i podpisany prżez Wykonawcę lbrmularż cenow}, Załącznik Nr l

wypełniony i podpisan) przez Wykonawcę fomuIarż ofelty Załącznik Nr 2

4, Termin i miejsce złożenia propoz}Cji cenorłejI

1) oferty należy z}oż}ć ( data ł,płynięcia do Zamawiającego) w.crminie do

dnia ]l grudnia 20l9t,. do godz. l0.00

2) olefiy należy złożyć w Zamkniętej i opiecżęto\łanej kopercie

J,



5Ukcesywna dostawa ryb i przetworóW rybnych dla Mie]skiego Przedszkola Nr 34 w Plock! 2020l,

w siedzibie Zama\\,iającego

Miejskiego Przedszkola nr 34 w Płocku SEKRETARIAT

ul. Harcerska 2.09-4l0 Płock osobiście |ub pocztą

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

Wykonawcy oraz napis:

6. Kryterium. którym zamawiający będzie kierował się przy \ł,yborze ofeńy.iestjakość

produktu, możliwości logistyczne oraz cena brutto,

7. otwarcie ofert nasląpi dnia 11 grudnia 20l9r., o godz. l0:00 w siedzibie

Zamawiającego - w Sekretariacie Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku. ul,

Harcerska 2

8, lntegralną część zaproszenia do złożenia ofeny stanowi oPIS PRżEDMloTt]

ZAMÓWIENIA wraz z Załącznik3.mi nr I i 2.

9. Termin zTł,iązania ofeńą wynosi 30 dni.

10, o rł,yborze najkorzystnjejsżej oferty zama\łiający zawiadomi oferentów za

pośrednict$,em strony intemetowej przedszkola

l ]. Zgodnie z art, 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

20161679 z dnia 27 kwietnia 20]6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich

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

danych) (Dz. Urz. UE L ] t9 z 04,05,20l6. str. ]). dalej,.RODO". inlormuję. że:

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

oddż, Integr, u,Płocku, ul, Harcerska 2.09-4l0 Płock, filia ul. Pocztowa l3, tel. (24)

36483l3

. kontakt z lnspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail:

iod@zjoplock,pl

"Proporycja 
cenowa na wykonanie ,adania:

s!kcesYwna dostawa ryb i pru etworów rybnYch dla Miejskiego Przedsrkol3 Nr 34 W Plocku 2020r,

NlE oTWlERAĆ PRZED 11l12lzo19 godż, Lo|oo"



s!kcesywna do§tawa ryb i przetworóW rybnych dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 W Płocku - 2020r.

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

RoDo w celu związanym z postępowaniem na dostawę ryb w 2020r.

. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty. którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania tj, Urząd Miasta Płocka, Zarząd

Jednostek oświatowych Jednostka Budżetowa w Płocku.

. pani/pana dane osobowe będą przechowywan€. przeż okres 5 Iat od dnia zakończenia

postępowania na dostawę ryb w 2020r.

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

to warunek konieczny do zawarcia Umowy .

. pani/pana dane osobowe nie będą lł,ykorzystyu,ane do zautomatyzowanego

podejmowania decyzji ani profilowania - stoso\ł,anie do ań.22 RoDo;

. posiada Pani/Pan:

l)na podstawie art. ]5 RODo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących

2) na podsta§,ie art. l6 RoDo prawo do sprostowania Pani/Pana danych osoborł,ych;

3) na podstawie art, l8 RoDo prawo żądania od administraton o5raniczenia

przetwarzania danych osobowych z zaśtl7eżeniefi przypadków. o których mowa w art,

l8 ust. 2 RoDo;

4) prawo do wniesienia skargi do Prczesa Urzędu Ochrony Danych Osobot\ych, gdy

uzna Pani/Pan. że przetwarzanje danych osobowych Pani/Pana dotyczących nalusza

pżepisy RoDo.

ł,



sUkcesywna dostawa ryb i przetworóW rybnych dla Miejsk]€8o Przedszkola Nl 34 W Płocku 2020r-

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

z Oddziałami lntegrac)jnymi w Płocku,

ul. llarcerska 2, 09-4l0 Płock, Filia: ul, Pocżtowa l3

tel.24 364 83 l3

OPlS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENlA

l. Tytul i zakres zamówienia

l) Przedmiotem żamótłienia iest:

,,sukces):wna dostawa r!b i przetwotów l!bnlch dla Miejskiego Przedszkola Nl -14 lł
Płocku - 2020 rok".

Artykuły żywi€niowe wraz z podaniem szacunkowej wielkości żapotrzebowania zostały

opisane w zestawieniu rodzajowo ilościowym, stanowiącym Załącznik nr ] do OPi§a,l

P RZE DMIoTU ZA MÓI| I EN ] A,

2) Podane ilości produktów są sżacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu. Służyć one będą

wyłącznie do porównania ofert oraz rvybrania oferty najkorzystnieisże.i, tzn. że nię

stanowią ostatecznego rozmiaru zamó\łienia, w wyniku czego nie mogą stanowić

podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizo\ł,anych dostaw albo podstawy

do odmowy realizacji dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił lrjemnych skutkó\\

f'jnansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw pomiędzy

pozycjami w przedmiocie zamówienia z zastrzcżeniem, iZ w wyniku wrł. zmian nie

zostanie przekroczona wartoŚĆ umowy,

3) Strony nie przewidują waloryzacji cen produktóW zawartych w ofercie Wykonawcy

w trakcie realizacji.

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

w Płocku sukcesywnie, w miarę zgłaszanych potrżeb. 7 wyłączeniem przerrł

działainości placówki zWiązanych ż organizacją roku szkolnego,

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert pżez oferentó\\,, którzy przy

zamó\łieniu wymagąią prżekroczenia tzw, minimum logistyczncgo.

ł"



sukcesywna dostawa ryb i pżetworów rybnych dla Miejskie8o PPedszkola Nr 34 w Płock! - 2020r,

6) Dostawy realizowane będą na podstarvie bieżących zamówień składanych przez

uprawnionego pracownika Zamawiającego ża pomocą t'aksu, pocztą elektroniczną

lub telefonicznie, dokonywanych z minimum jednodniowym wyprzedzeniem,

od poniedziałku do piątku.

7) Wykonawca dostarczy zamówioną pańię dostaw każdorażo\!o w ustalonych

godzinach między 6:00 a l l:00.

8) wykonawca dostarczy każdą zamówioną pańię towaróW na własny koszt, środkiem

transportu wymaganym dla rodzaju dostarczon}ch towarów żywnościowych.

zgodnic z ubou iązujac) mi prlepi\ami.

9) wykonawca zoborł,iązany iest do rozładowania i wniesienia toł,aróW do

wskazanych przez pracownika Przedszkola pomiesżczeń znajdujących się w
siedzibie Zamawiającego przy ul, Harcerskiej 2.09-,ll0 Płock,

l0)Artykuły żywieniowe muszą być dobrej jakości, świeże. nieuszkodzone, l
odpowiednim terminem przydatności, z odpowiednimi wymagan5mi

zaświadczeniami.

1 1) Oferowane produkty. a także sposób ich przewozu i przechowywania u in n1

spełniać \ł,ymagania wymienione W obowiązujących przepisach prawa dotycżącego

produkcji iobrotu zywności. a w Szczególności: ustawy o bezpieczeńst\łie żywności

i zywienia (z 2015.. po]., 591- 1pói,n. żm.); ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o

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

zm.) oraz ustawy z dnia l6 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zu ierzqccgo

(Dz. U. ż 20l4 r. poz. 1577 ż późn. zm.) wraz z aktami rł,ykonawczymi na

podstawie tych usta\ł.

l2)oferowane produkty, a także sposób ich przewozu i przechowywania rłinny

spełniać wyrnaganja wymienione w obolviązuiących prżepisach prawa dotyczącego

produkcji i obrotu żywności, a .t\, szczególności: ustawy o beżpieczeństwie żywności

i żywienia (z 20)5., poz. 594, z póżn. zm.); ustawy Z dnia 2] grudnia 2000 r. o

jakości handlowej altykułów rolno spożywczych (Dz, U. z ż0l5 r. poz.678 z późn.

zm,) oraz ustawy z dnia l6 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia żt\ierzęceso

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1577 z póżn. zm.) \ł,raz ż aktami wykonawcz)mi na

podstawie tych ustaw.

]3)Ofcrowane produkty winny spełniać wymagania wymienione w Rozporządzeniu

Minislra Zdrowia Z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych



sUkcesywna dostawa ryb i przetworóW rybnych dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 W Płocku,2020r

przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oŚwiaty

oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spoźywcze stosowane w ramach

żywienia zbiorowego dzieci i młodziezy w tych jednoslkach (Dz. U. z 20l6 r. poz.

l 154).

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

z normami systemu HAcCP. CMP/GHP,

l5)Jakość dostarczanych produktów winna być z8odna z obowiązującymi przepisami

oraz ate§tami dla produktów pierWszego gatunku/klasy.

!6)Dostarczane ptodukty spełniać muszą prawem określone wym08i dla tych

produktów w tym wymogi Zdrowotne. Maieriał opakowaniowy winien być

dopuszczony do kontaktu z ży\ł,nością, Każdy asortyment produktów musi b),ć

dostarczony rł, oddzielnym pojemnikLr, Produkty w puszkach winny być

\łyposażone w elementy do otwierania ręcznego, bez pomocy otwierauza

mechanicznego. Produkty spoż}wcże pou,inny być dostarczone w otyginalnych.

nienaruszooych opakowaniach, oznakorł,anych zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnja 23 grudnia 2014 r. w

sprawie znako\łania poszczególnych rodzajórł środków spożywczych (Dz, U, z
2015 r. poz. 29), Opakowania produktów spożywczych powinny zawierać takie

informacje jak: nazwę produktu. nażwę i adie§ ptoducenta lub przedsiębiorcy

paczkującego środek spożywczy. wykaz i ilość składników lub kategorii

składników, zawaltość netto \ł,opakou,aniu, datę minimalnej trwałości lub termin

przydatności do spożycia, warunki przechowywania oraz tabela waności odżywcżei.

l7) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia skrzynek przy

każdorazowej dostawie 10waru do siedziby Zamawiającego na okres do następnej

dostawy.

l8)Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości oraz będą

dostarczane nie później. niż w połowie okresu przydatności do \poż}cia

przewidzianego dJa danego produktu.

19)Zamawiający może dokonać Zmiany W asortymencie okreś]oncj w pakietach,

20) Dostarczane produkty muszą być zgodne z opisem zawartym W złożonej ofcrcie.

21)Wykonawca ponosi odpo$,i€dzialność za wady jakościowe dostarczanych

produktórł,(ukryte, nie ukryte) iza uszkodzenia powstałe w wyniku ich transpol,tu

oraz zobowiązany jest do niezwłocznej wymian} t\adli\ł,cgo towaru we własnym



sUkcesywna dostawa ryb i pzetwolów rybnych dla Miejski€go Prżedszkola Nr 34 W Płocku -2020r.

zaklesie i na własny koszt w terminie nie dłuźśzym niż do godz. 10:30 B, dniu

dostawy.

22)Jakość organoleptyczna żyWności. której nie można ocenić przy przyjęciu towaru.

sprawdzana jest przy produkcji. W przypadku nie spełnienia wyma8ań, suro\łiec

zostanie zwrócony dostawcy, a fakt ten zostanie odnotowanv rł, formuLarzu

reklamac}inym. W przypadku nieodpowiedniego oznakowania oral środków

spożywczych po dacie minimalnej trwałości lub przekroczonym terminie

przydatności do spożycia, nastąpi odmoŃ,a prz!ęcia odnotowana w lormularzu

reklamacyjnym. Potrójna odmowa przyjęcia tou,aru przez Zamau iającego

skutkować będzie rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy.

23)oferowaną wańość brlltto należy skalkulorł,ać tak, aby zawierała \ł sobie cenę

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

24)Niedostarczenie zamówionych produktów w uzgodnionym terminie lub odmowa

dostawy zostanie udokumentowana notatką służbo$,ą, Powyższe incydent) sumują

się z opisanymi w pkt. 2] trzykrotne poMórzenie opisanych incydentów

skutkować bedzie rozwiązaniem umowv z winy wykonawcy

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

jakość produktu. możliwości logistycZne oraz cena btut1o,

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonanie zamóWienia odbywać się będzie sukcesywnie od 01.01,2020 r, do

3l -12.2020 r., zgodnie z zawarią umową, na podstawie żamówień składanych przez

Zamawiającego telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektlonicznęj.

3. WARUNKI PŁATNOŚCI

wyma8any termin płatności wynosi l4 dni od daty otrzymania pźez Zama\\iającego

prawidłowo \rystawionej faktury. po dostawie każdej pańii towarów, Płatność

nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, Zamawiający oświadcza, że będzie

realizorł,ać płatności za faktury z zastosowaniem mechaniżmu podzielone.j płatności

tzw, split payment.
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Załącznik Nr l Formularz cenowy

NAZWA PRODUKTU J€dn.
Ilość

cena
jedno§tkowa

C€na
jedno§tkowa

brutto
stawka

l

Miruna nowozelandżka beż skóry Amaltal

sHP, z.wartość wody/8lazury do 5%,

opak, j ednostko{,€ 6.8kg, rozmiar

pojedyncz€go filela min. 290g

kg ,156

2

RYBA MAKRELA
kg l5

3

RYBA TUŃCZYK

kawałki. puszka. w o1eju roślinnym, opak,

jednostkowe ]70g

50

.ł

Palu§żkirybne FROSTA złote. z filel2

mintaja]'morszczuka (zależnie od pMii
produktu) Frosta, o Zawaności ryby 65%.

opak, jednoStkowe JOOg

s^. 3]3

RAZEM

ŁĄCZNA CENA NETTO ZA CAŁOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA _

ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA CAŁOSC PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA _

......(slownie:......... ,.. ... ... ... ,.. .., ... ... ... ... ... )

(wszystkie pozycje zsumowane razem)

podpis i pi€częć WykonaWcy

V,,,
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Załącznik Nr 2, Formularz ofeńy

NalWd Wylonaw(y

Adle5 wylonaWcy:,,,,,,,,,,,

REGoN ,, , ,,,, ,,,,,, ,,,,,,, , ,,,. ,,,,,... NlP , ,,,,,,,

TEL,,.,,.,.,..,,,.,,,.-,,,,,.,.,,,,.,.,..,,,.,,,,,,,,,, FAx

dnia,,.,,,,,,,,,,,.,.,,,,

0f!8]Ą

odpowadając na.aprorenie do dożenja of€Ą ceńowej na "sukcesywną dośtawę ryb iprźetworóW rybnYch d]a

M]ejski€Bo Prżed§żko]a Nr34 W Płocku 2020 rck" ofe rujeńy wykońa n]e prżedmiotu zamóWienia zgodn]e ż wymaganiami
LaŃdĄYli w oDl,]E PRzLDMto ] u żóMÓWŁNI Ą La r R. Ńt ńieniorą (er ę,

zgodnie zformulaEem a50ąmentowo_cenosrym zaląc.|ikN 7daaP]su PRZEDMlolu zAMÓWENlA,

1, ośWiadcżamy, że prz€dm.t żamóWi€n a na który skłżdamyofeńĘ żobów ążUj€my śię rea iżować śUkc€ślryn. ód dnia 01
ltycżn a 2020 r do31Erudnia2020r,zgodńezzawanąuńowąnópodstówezóńóWieńsktadanYchpżeżzamawa]ą.ć8o

2, ośWbdcżamy, i€ towary będąc€ p2edmlot.m nin€j§z€jof€ńyódpowiadająWarUnkomjakóścióWym ż3ódnym ż

obowązującyń atestańi,polskińińolńam],prawemŻylvnoiciowymw.azzobowązującym]zasadańiGMPiGHPoraż
systemem llAccP,

3,6waranlu]emynieżńieóńośćóf€rtowańych.€npaezca]yokresrealizacjiUmowy,
4, Wylażańyzgodęnapłatnośćfakturwtermni€14dn oddatydostarcz€nadosi€dżibyżamawa]ące8oprawdiowo

W}§taw on€jtakury VAT,
5. zóbówiążUjemY nę dó dóśtawy pżedń ótU ża ńów eńia w terńin eWskażanym p2ez żómaw ającego od daiyótżYńań]a

zóńówei]a pżenańegoza poś.edniclwem t€efonu ub dro3ąeektronicznąpneż zamaw.]ą.ego,
6 żobówiązljemyśię do realiża.ji donawy do póń esżcżeń źna]dulącY.h,ięw liedźjbie zańów ają.eBo pżY U, Harcp6kie] 2,

PtocŁ w3 !p€cńkac]] asonyńentowej dostaw,
7. oświadczamy,ż€zapoznalśmysiężoPsEMPRżEDMoTUżAMÓW]ENA ni€wnoś]mvdon.3ozaślżeżeńorazlzyskaliśmy

wsżelk]e ińforńac]e ńiezbĘdńe do prówidłowego pżygotowan a i lłożeńia nińieFzej oleńy
3. ośWadczańy, żeje*€śmy zw ązan ninieFząoreńąpneżokr€s30dnjoddnaUpĘwUtermlnuskładaniaofefty
9, ośwbdczdmŁ ż€ żapożna śmy się oraz akceptuj€my pośtanow]enia wzo.U UmoW} i zobow ążUj€my s ę w pnypadk! wyboru

ńanej ofeń, do je] zawalc a w ńieFcu olaz lerń ńie wyzńóczońyń pżez zańaw a]ącego
10 oleńawl3ż zzalączn]kamiżaw€lalączn. ,,, kol€jno zap sanych lponumelowanych stron,
11. Wylaiań ż3ódęna pżetważóńje ńoich danY.h osobowYćh d a porrzebńieżbĘdńyćh dó realiźa.]i pżedm ótu postępowan a,

12. oświadczafr, ze zapo.ńałeń się z kauzu]ą iiiolńa.y]ną zawóńyfr wpkl lt zaproneńió do złozen a of€rly
13. ośWiadczam,z€wyp€lnilemobowiązki]nfolm.cyinepzew]dżian€Wań,13ubań.14ogón€8orozpouądzenaoo.hrońe

danych ,,RoDo" wobec osób fiży.żnych, od których dane órobowe beżpółednjó !b połednió pożyśkałpm W celu ubi€8anla się
. Udżi€l€n . żamówi€n a puh]i.ż^e8ow 

^iniejsżYń 
postĘpowaniu

14 Wylaiań żcode ńó podónie iniorńac]] dotyczący.h Wykonawcy niezbędnych do ogtoszenia wyniku zaptłdnia ofeńowego na
doslówĘrybdoMiejski€8oPnedszkoaNl34wPłockunalok2020 na śtroni€ intern€tow€] BiU.tynu lnfolmcj PUb]iczne]
żamaw]a]ą.p3ó,


