
ZAMAWIAJĄCY:

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

z Oddzialami lntegracyjnymi w PłockLr.

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

te1.24 364 83 l3

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENtA OFERTY

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

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

cenowej na wykonanie zadania:

sukce§lwnu dostawa produkkh| nabiałowlch dla Miejskiego Przedszkola r 34 w Plocku

- 2018l."

l. opiś przedmiotu zamówienia:

Plzedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ploduktów nabiałowych dla

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

lntegracyjnymi w Płocku w 20J8r. Szczegółowy opis izakres zamówienia został

szczegółowo opisany w oP|slE PRZEDMloTU ZAMÓWlENlA. Artykuły

żywnościowe wraz z podaniem maksymalnej \,r'ielkości zapotrzebowania zostały

opisane w zestawieniu rodzaiowo-ilościowym. stanowiącym Załącznik ft ] do

o P ISU P RZ E D MIOTU ZA MÓW I EN 1,4,.

2. Termin reslizacji zamówienia:

od 01 stycznia 2018 roku do dnia 3l grudnia 2018 roku,

3. Dokumenty wymagane, które naleł zalączyć do oferty:

Zamawiający wymaga. by każda ol'erta zawierała minimum nasĘpujące dokumenty:

Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formulalz cęnowy - ZĄcznik Nr l

Wypełniony- i podpisany przez Wykonawcę formularz ofeńy Załącznik Nr 2

4, Termin i miejsce zlożenia propoz}cji cenowej:

l) ofeńy należy złożyć ( data wpłynięcia do Zamawiającego) w terminie do

dnia 30 listopada 20l7I., do godż. |0.00

2'1 Oferty należy złożyć:

tr



sUkcesYwna dostawa prodUktóW nabiałowych dla Miejskaego Pnedszkola Nr 34 w Plocku - 2018r.

a) W siedzibie Zamawiającego:

Miejskiego P.zedszkola nr 34 w Płocku - SEKRETARIAT

Ul- Harcerska 2_ 09-4l0 Płock

b) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

Drzedsżko]ekubusia34Ia!rmail.com

5, Na kopercie/w e-mailu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i

adres Wykonawcy oraz napis:

6, Kryterium. którym zamawiający będzie kierował się przy wyborze ofęńyjestjakość

produktu, możliwości logistyczne oraz cena brutto.

7. otwarcie ofert nastąpi dnia 30 listopada 2ol7r., ó godz. |:00 w siedzibie

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

Harcerska 2

8. lntegralną część zaproszenia do złożenia ofeńy stanowi OPIS PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA wraz z załącznlkami M 1i2.

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

]0.o wyborze najkorzystniejszej ofeńy zamawiający zawiadomi oferentów za

pośrednictw9m strony internetowej przedszkola

"Plopozyaja 
c€nowa na wykonanie ,adania:

sukcesywna dostawa produktów nabiałowYch dla Miejskiego Prz€dszkola Nr34 W Płocku -2018l,

N lE oTWl ERAĆ PRZED 30 l1Ll2o17 Eodż, Lo|ov

il"



suk€esywna doslawa produktów nabiałowYch dla Miejskiego Przedsżkola Nr 34 W Płocku -2018r,

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

z oddziałami lntegracyjnymi W Płocku,

ul. Harcerska 2,09-4l0 Płock. Filia: ul. Pocżowa l3

tel. ż4 364 83 'l3

OPIS PRZEDM|OTU ZAMÓWIENIA

l. Tytul i zakres zamówienia

i) Przedmiotem zamówienia jest:

.sukcesywlrą doslah,a produktów nąbialowlch dla Miejshiego Plzed§zkola Nf 34 ll,

Ptochll - 20I8 lok".

Artykuły żywieniowe wraz z podaniem szacunkowej wielkości zapot.zebowania zostały

opisane W zestawieniu rodzajowo - ilościowym, stanowiącym Załącznik nr l do oPl,su

P RZE DMloTU zĄMÓrt/IENIA-

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

wyłącznie do porównania ofert oraz wybrania ofeny najkorzystniejszej. tzn. że nie

stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić

podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy

do odmowy realizacji dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków

finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw pomiędzy

pozycjami w przedmiocie zamówienia z zastrżeżeniem, iż W wyniku ww. zmian nie

zostanie przekroczona wartość umowy,

3) strony nie przewidują waloryzacji cen ploduktów zawartych w ofercie Wykonawcy

w trakcie realizacji.

4) Ańykuły żywieniowe powinny być dostalczane do Miejskiego Przedszkola Nr 34

w Płocku sukcesywnie, w miarę zglaszanych potrzeb, z wyłączeniem przerw

działalności placówki związanych z organizacją roku szkolnego.

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przez oferentów, któlzi przy

zamówieniu wymagają przekroczenia tzw. minimum logistycznego.



suk€esywna dostawa produktóW nabialowYch dla Maejslie8o Przedsżkola Nr 34W Płocku -2018r,

6) Dostawy realizowane będą na podstawie bieżących zamówień składanych przez

uprawnionego pracownika Zarnawiającego za pomocą faksu, pocztą elektroniczną

lub telefonicznie, dokonywanych z minimum jednodniowym wyprzedzeniem,

od poniedziałku do piątku.

7) Wykonawca dostarczy zamówioną partię dostaw każdorazowo w ustalonych

godzinach między ó:00 a 7:00.

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

transpodu wymaganym dla rodzaju dostatczonych towarów żywnoŚciowych.

zgodnie z oborł iązujac5 mi pru epirami.

9) Wykonawca zobowiązany .jest do rozładowania i wniesięnia towarów do

wskazanych przez pracownika Prżedszkola pomieszczeń znajdujących się w
siedzibie Zamawiaiącego przy ul, Harcerskiej 2,09-4l0 Płock.

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

odpowiednim terminęm przydatności, z odpowiednimi wymaganymi

zaświadczeniami.

ll) oferowane produkty, a takźe sposób ich przewozu iprzechowywania winny

spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego

produkcji i obrotu żywności, a w szczególności: ustawy o bezpieczeństwie żywności

i żywienia (z 201 5., poz. 594, z późn. ztn.) ; ustawy z dnia 2 1 grudnia 2000 r. o

jakości handlowej ańykułów rolno - spożywcżych (Dz. U. z2015 t. poz.678 z późn.

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

(Dz. U, z 20l4 t. poz. 1577 z późn. zfi.') wraz z aktami wykonawczymi na

podstawie tych ustaw.

l2)oferowane produkty. a także sposób ich przewozu i przechowlwania winny

spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego

produkc;i iobrotu żywności, a w szczególności: ustawy o b€zpieczeństwie żywności

i żywienia (z 2015., poz. 594, z późn. zm.); ustawy z dnia 2| grudnia 2000 r. o

iakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2Ol5 r. poz.678 z późtt.

zfi.) ońz ustawy z dnia l6 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego

(Dz. u. z 2014 r. poz. 1577 z póżn, zfi,) wfuz z aktami wykonawczymi na

podstawi€ tych ustaw.

13)oferowane produkty winny spełniać wymagania wymienione w Rozporządzeniu

Ministra Zdrowia z dnia 2ó sierpnia 20I6 r, w sprawie grup środków spożywczych



sukcesYwna dostawa produktóW nabialowych dla Miejskiego Pnedszkola Nr 34 w Płocku _2018r.

przeznaczonych do §przedaży dzieciom i młodżieży w jednostkach systemu oŚwiaty

oraż wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach

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

l ]54).

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

z normami systemu HACCP, GMP/GHP.

l5)Jakość do§tarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami

oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku/k|asy.

1ó) Dostarczane produkty sp€łniać muszą prawem określone wymogi dla tych

produktów w tym wymogi zdrowotne. Materiał opakowaniowy winien być

dopuszczony do kontaktu z żywnością. Każdy asortyment produktów musi być

do§tarczony w oddzielnym pojemniku. Produkty w puszkach winny być

wyposażone w eIementy do otwierania ręcznego, bez pomocy otwieracza

mechanicznego. Produkty spożywcze powinny byĆ dostalczone w oryginalnych,

nienaruszonych opakowaniach. oznakowanych zgodnie z wymaganiami

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

sprawie 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 producęnta lub przed§iębiorcy

pacżkującego środek spożywczy, wykaz i ilość składników lub kategorii

składników, zawańość netto w opakowaniu, datę minimalnej trwałości lub termin

przydatności do spożycia, warunki przechowywania oraz tabela wartości odZywczej.

l7) wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia skrzynek przy

kaźdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okres do na§tępnej

dostawy,

l 8) Dostarcuane produkty będą świeże, pełnowańościowe, należytej jakości oraz będą

dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia

przewidzianego dla danego produktu.

l 9) Zamawiający może dokonać zmiany w a§ortymencie określonej w pakietach.

20) Dostarczane produkty muszą być zgodne z opisem zawaltym w złożonej ofercie.

2l)Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostarczanych

produktów (ukryte, nie ukryte) iza uszkodzenia powstałe w wyniku ich transportu

oftz zobo,9,liązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym



sUkcesywna dostawa produktóW nabiałowych dla Miejskiego Pnedszkola Nr 34w Płocku -2018r.

zakresie i na własny koszt w terminie ni€ dluższym niż do godz. 10:30 w dniu

dostawy,

22)Jakość organoleptyczna żywnoś§i. której nie można ocenić przy przyjęciu towaru,

sprawdzana jest przy produkcji. W przypadku nie spełnienia wymagań, surowiec

zostanie zwrócony dostawcy, a tbkt ten zostanie odnotowany w formularzu

reklamacyjnym- W przypadku nieodpowiedniego oznakowania oraz środków

spożywczych po dacie minimalnej trwałości lub pżekroczonym terminie

przydatności do spożycia. nastąpi odmowa przyjęcia odnotowana w formularzu

reklamacyjnym. Potrójna odmowa Przyjęcia towaru przez Zamawiającego

skutkować będzię rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy,

23)oferowaną wartośó brutto należy skalkulować tak, aby zawierała w sobie cenę

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

24)Niedostarczenie zamówionych produktów w uzgodnionym terminie lub odmowa

dostawy zostanie udokumentowana notatką służbową. Powyższe incydenty sumują

się z opisanymi w pkt. 2l trzykrotne powtórzenie opisanych incydentów

skutkować bedzie rozwiazaniem umowv z winv Wykonawcy

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

jakość produktu. możliwości logistyczne oraz cena brutto.

2. TERMl\ \ł YKoNANlA ZAMówlEN|A

Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie od 0|.01.2018 r, do

3l,12,20 ]8 r,, zgodnie z zawańą 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 wystawionej faktury, po dostawie każdej partii towarów. Płatność

nastąpi przelewem na konto Wykonawcy.



sukcesYwna dostawa prodUktóW nabiałowych dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 W Plo€ku - 2018r.

Załącznik Nr l - Folmularz cenowy

Joguń naturalny gęsty. beż dodatku

c kru, z niską zawartośc ią tłuszczu.

opal,.jednoslkowe 380,.l00ml/g

Maslo śmietankowe 200 g. zawańość

lłusżczu min.82ólo

Mleko UHT lL.3.2 %

ser żóhy typu szwajcarski€go, dziury

nieregulame. zawańość tłusżczu pow.

Twaróg półtłusty. zapakowany w

" pergamin, hermetyczni€ zsmknięty w

folię

Jogurt owocowy do picia.

opak. j ednostkowe 200-280ml

Jogurt owocowy typu ,.kieszonkr'.

opak, jednostkow€ 70-909

S€rek twarogowy spulchniony azotem

lub tlenkiem azotu. śmietankowy |ub

naturalny

Jogurt owocowo zbożowy ,

opak. jednostkowe ]30-160 g

Jo8urt naturalny gęsty, bez dodatku

i cukru, o obniżonej zawańości tłUszczu,

] opak. jednostkowe l40-200c

Serek mascaĘone 2508

Joguń BIo owocowy składający się z

iogurtu, owoców i cukru trzcinow€go,

]l

l

NAZWA PRODUKTU

smjetana. zaw. tłuszczu 18 %,

opak, j ednostkowe 380łOOml/8

Śmietana UHT. zaw. tfusz€zu 3ó %.

opak..jednostkow€ 500ml

opak. jednostko\łe l40-2009



sukcesywna dostawa produktów nabiałowych dla Miejskiego inedszkola Nr 34 w Płocku - 2018r.

Jogurt owocoWy, opak. jednostkowe

l10-2009

serek puśżysty skladający się ztwarożku,

śm etanki i Wsadu owocowe8o, opak,

De5er mleczny dWuWarstwoWy,

opak, i€dnostkoWe 100g

Deserskładający się z bUdyniu ibitej

śmietanki,Ęoł ielrrt,l:"i or ,:'.

TWaró8 w wiade.ku, bez dodatku

zagęstnikóW, opak. jednoslkoWe 1kg

ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA CAŁOŚC PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA _

(§lownie:.,.......

(wszystkie pozycje zsumowane razem)

TWarożek homo8enizowany Waniliowy

miejscowość, data podpis i pieczęć Wykonawcy

DYirIKToR
Nti. jsk€i]o Ił:.&żkola fu 34



5Ukcesywna dostawa produktównabiałowych dla Miej5kiego Przedszkola

(pi€częć f irmowa WykonawcY)

Nr 34 w Płocku -2018r.

Załącznił Nr 2 - formularz oferty

a!!8IA

odpowiadaiąc na żaplorenie do żlożenia of€ńycenowej na "sukc€sywną dostawę ploduktów nabia|owych dla Miejskiego

PPed9kola Nl34 W P|ocku,2018 rck" oferujemY wYkonanie przedmiotu zamówienia żgodni€ z wyma8a nia m i zawańyfii W

oP]slE PRzEDMloTlJ zAMÓwlEłh za niżejwymienioną cenę:

z8odnie z formub?€m asortymeńtowo cenowym -zaiącżn|k 7 do oPlsu PRzEDMloTUzAMÓwlENlA,

1 oświadcżamy, że pżedmiot u amówienia na Kóry skladamy of€ńę zobowiązujemy się rcalizować 9lkcesywnieod
dniaOl §tycznia 2018 r, do 31trudnia 2018r,, zgodnie zzawartą umową na podstawi€ zamóWień skladanwh
pEez Żamawiającego,

2, oświadc.amY, żetowaryĘdące prżedmiotem niniejszei ofeńy od powiadają warunkom jakościowym z8odnyń z
obowiązującyńi atesta mi, pol§kjmi .ormami, paw€m żywnoŚciowym wraz z obowiążującymi zasada m i 6MP i

GHP oraz systemem HAccP.
3, Gw3Bnt0j€my n i€zmi€nność of€ńowanych cen przez cały okles realiza€ji umowy,
4, Wy6żamyz8odę na p|atność fa ktul W temin i€ 14dniod datyotżymania prżez żamawiającego pEwidlowo

wystawionej faktury, każdofazowo po dostarczonej partii towarÓW,
5, zobowiążt]jemy się do do9tawy prz€dmiotu zamówienia W terninie Wskazanym pęez zamawiają€e8o od daty

otlzymania zamówienia plŻełan€8o za poślednictwem telefonu lub dlogą elektrcniczną pEez zań.widjąC€8o,
6, zobowiążUjemy §ię do rcalDacji dośawydo pomieszczeń znajdujących się w siedzibi€ Za mawiając€8o pĘy ul,

Harc€6kiej 2, Plock, wg specy.fikacji asoąm€ntowej dośau
Z oświadcżamy, że żapoznaliśm| sięzoPlsEM PRzEDMlofu ZAMÓWENIAi niewnosimy do nie8o zastneż€ń olaz

!zyskaliśmy Wszelkie infolmacje niezbędne do p6Widloweco przygotowania izloźenia nini€j52ej ofeńy.
8. ośWiadczamy, źejeśeśmy związanininieFzą ofeńą pęez okres 30 dniod dnia uĄWu terminu sk|adania oferty,
9, oświadcuamy, że za pozna liśmY się olaz akceptujemy postanowi€nia wżoru umowy i zobowiązulemy 9ię W

pżypadku wyboru naszej oferty, do jej zawalcia w mieiscu oraz terminie wyznaczonym prż€z zamawiające8o
lo ofeńa Wraż z zalącznikami zawiela lącznie,,,,,, kolejnozapisanych ipon!merowanych stron,

PodpE@Ęunftryriqdofopre,e ov

{FdpB p€drlh ńeiió icehypdptr)

DY]l,jKToR

,,", -,i;lt:,§$ffi;: f..;".",

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


