ZAMAWlAJĄCY:
Gmina Miasto Płock - Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka iJego Przyjaciół
z Oddziałami lntegracyinymi w Płocku,
ul. Harcerska 2,09-4l0 Płock, Filia: ul, Pocztowa l3

te|.24 364 83 l3

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
(na podstawie ań. 4

pkt.8 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych)

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 34 W Płocku zaprasza Państwa do złożenia ofe y na
wykonanie zadania:

Doslawa

a lkulóll, spożlwczlch ńżn),ch do Miejskiego

Pfzedszkola Nf 34 l| Plocku -

2018l."

],

opis przedmiotu zamówieniai
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ańykułów §pożywczych różnych

dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z
Oddzialami Integracyjnymi w Płocku w 20l8r. Szczegółowy opis i zakres
zamówięnia został szczegółowo opisany w oPISlE PRZEDMIoTU ZAMÓWlENlA.
Artykuły żywnościowewraz z podaniem maksymalnej wielkości zapotrzebtwania
zostały opisane w zestawieniu rodzajowo-ilościowym, stanowiącym Załącznik nt l
do OPIst] PRZEDM\OTU zAMÓWlENIA.

2,

Termin realizacji zamówienia:

od 01 stycznia 2018 roku do dnin 3l grudnia 2018 roku.

3,

Dokumenty rłymagane, które

naleł zalączyć do ofertyl

Zamawiający wymaga. by kaźda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz
Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz

4.

ceno\ry Załącznik Nr l
oferty Załącznik Nr2

Termin i miejsce zlożenia propozycjicenowej:

l)

Oferty należy złożyć( data wpłynięcia do Zamawiającego) w terminie do
dnia 30 listopada 20l7r., do godz. 10.00

{,

Dostawa ańYkulóW spożywczych różnych do Miejskie8o Prżedszko|a Nr 34 W Ptocku - 2018r,

2) Ofęńy

a)

\Ą

należy złożyć|

5ied/ibie Zama\Ą iające8o:

Miejskiego Przedszkola nr 34 w

Płocku SEKRETARIAT

ul. Harcerska 2.09-4l0 Płock

a)

lub za pośrednictwem poczty elekttonicznej na adres:

l!zd.,z_tclślr!!! :r!j!r4

5, Na

kopercie/w e-mailu należy umieścićnazwę

i

adres Zamawiającego. nazwę

i

adres Wykonawcy oraz napis:

"Propozycja

cenowa na wykonanle radania:

Dostawa artykułóW spożYwczych róźnych do Mi€jskiego

Przedszkola Nr 34W Plocku -2o18r.

NlEoTWERAć PRZED 30l1u2o17 Eodż, Lo|ov

6.

Kryterium, którym zamawiający będzie kierował się przy Wyborze oferty jestjakość
produktu, możliWościlogistyczne oraz cena brutto.

7. otwarcie ofert nastąpi dnia 30 listopada 20l'Jr., o gódz. l0:00 w siedzibie
Zamawiającego - W Sekretariacie Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku, ul.
Halcelska 2

8.

ZAMÓWIENIA wraz

9.

do złożeniaofeńy stanowi oPls PRZEDMIoTU
z Załącznikami nr l i 2.

Integralną częśćzaproszenia

Termin związania ofeńą wynosi 30 dni,

l0.o

wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za

pośrednictwem strony internetowej przedszkola

)ł
(

Dostawa ańykulów spożywczych różnych do Miejskiego Przedszkola Nr34 W Płocku - 2018r.

Gmina Miasto

Płock - Miejskie Przedszkolę Nr 34 im. Kubusia Puchatka iJego Przyjaciół
z oddzi^łafii lntegracyjnymi W Płocku,
ul. Harcerska 2,09-4l0 Płock. Filia: ul, Pocztowa l3
tel. 24 364 83 ]3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Tytul

l)

i zakre§ zamówienia

Przedmiotem zamówienia.jest:

.Dostawa dftylulólł §poŁy$,cłch łóżĄlch do Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku

- 20I8 rok",
Artykuły żywieniowe wraz z podaniem szacunkowej wielkości zapotrzebowania zostały
opisane w zestawieniu rodzajowo
P

- ilościowym, stanowiącym Załącznik nr l

do OPISU

RZE D MIOT U ZAMÓWI EN IA.

2)

Podane ilościproduktów są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu. Służyćone będą

wyłącznie do porównania ofeń oraz wybrania oferty najkorzystniejszej, tzn. że nie
stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić
podstaw do zglaśzaniarośzczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy
do odmowy realizacji dostaw. zama\,,łia:ący nie będzie ponosił ujemnych skutków

finansowych spowodowanych zakupem innego asortymentu

(

tożsamego

rodzajowo), zmniejszeniem ilościi wartości dostaw pomiędzy pozycjami u
przedmiocie zamówienia

z

zastrzeżęnięm,

iż w wyniku ww, zmian nie

zostanie

przekroczona wartośćumowy.

3) strony

nie przewidują waloryzacji cen produktów zawartych w ofercie Wykonawcy

w trakcie realizacji.

4) Artykuły żywieniowe powinny być dostarczane do Miejskiego Przedszkola Nr 34
w Płocku sukcesywnie, w miarę zgłaszanych potrzeb, z wyłączeniem przerw
działalnościplacówki związanych z organizacją roku szkolnego.

5) zamawiający nie dopuszcza składania ofert przez oferentów, którzy przy
zamówieniu wymagają przekroczenia tzw. minimum Iogistycznego.

Dostawa ańykułóW spożywczych różnych do Miejskae8o Prżedszkola Nr 34 w Plocku -2018r,

6) Dostawy realizowane

będą na podstawie bieżących zamówień składanych pfzez

uprawnionego pracownika Zamawiającego za pomocą faksu, pocztą elektroniczną

lub

teIefonicznie. dokonywanych

z

minimum jednodniowym wyprzedzeniem,

od poniedziałku do piątku.

7) Wykonawca dostarczy zamówioną pańię dostaw każdorazowo w

ustalonych

godzinach między 6:00 a 9:00,

8) wykonawca

dostarczy k^żdą zlrnówioną pańię towarów na własny koszt, środkiem

transportu wymaganym

dla rodzaju

dostarczonych towarów żywnościowych,

zgodnie z obo* iązującymi przepisami.

9) Wykonawca zobowiązany jest do rozładowania

i

wniesienia towarów do

wśkazanych przez pracownika Przedszkola pomieszczeń znajdujących

się

w

siedzibie Zamawiającego przy ul. Harcerskiej 2,09-4l0 Płock.

l0)Do§tarczane produkty będą świeże,pełnowańościowe,nieuszkodzone, naleźytej

jakościoraz będą dostarczane nie później, niź w połowie okresu przydatności do
spożycia przewidzianego dla danego produktu oraz będą posiadały wymagane
odpoWiednia zaświadczenia.
I

l) oferowane produkty, a także sposób ich przewozu i przechowywania winn}
spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego

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

i żywienia (z2015., poz. 594, z późn. zm.); ustawy z dnia 2l grudnia 2000 r. o
jakości hand|owej artykułów

rolno

spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz.678 z późn.

zm.) olaz ustawy ż dnia l6 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1577 z póżn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi na
podstawie tych ustaw.

l2)oferowane produkty, a także sposób ich pżewozu i przechowywania winny
spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego
produkcji iobrotu żywności,a w szczególności: ustawy o bezpieczeństwie żywności

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

rolno

spoźywczych (Dz. U. z

2O1

5 r. poz.678 z późn,

zm.) oraz ustawy z dnia i6 grudnia 2005 r, o produktach pochodzenia zwierzęcego

(Dz. U. z 2014 r. poz, 1577 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi
podstawię tych ustaw.

na

Dostawa artYkulóW spożywczych róźnych do Miejskaego Pżedsźkola Nr 34 w Plocku - 2018r,

13)Oferowane produkty winny spełniać wymagania wymienione w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 20l6 r. w sprawie grup środków spożywczych
przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodziezy w jednostkach systemu oświaty

ońz

wymagań,

jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w

ramach

żywienia zbiorowego dzieci i młodzieżyw tych jednostkach (Dz. U. z 2016 l. poz.
]

|54),

l4)Każdy produkt winien być wyprodukowany iwprowadzony do obrotu zgodnie
z normami §ystemu

HAccP. GMP/GHP.

l5)Jakośćdostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami
oraz atestami dla produktów pięrwszego gatunku/klasy.
1ó)

Dostarczane produkty spełniaó muszą prawem określone wymogi

dla

w tym wymogi zdlowotne, Materiał opakowaniowy winien
dopuszczony do kontaktu z żywnością.Każdy a§ońyment produktów musi
produktów

w
wyposażone w
dostarczony

oddzie|nym pojemniku. Produkty
elementy

do otwierania

ręcznego.

w

tych
być
być

puszkach winny być

bez pomocy

otwieracza

mechanicznego. Produkty spożywcze powinny być dostarczone w oryginalnych,

nienaruszonych opakowaniach. oznakowanych zgodnie
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa

i

z

wymaganiami

Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w

sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z
20!'5 r. poz. 29). opakowania produktów spożywczych powinny zawierać takie
informacje jak: nazwę produktu, nazwę

i

paczkującego środekspożywczy, wykaz

adres producenta lub przedsiębiorcy

i

i|ośćskładników lub kategorii

składników, zawartość netto w opakowaniu, datę minimalnej trwałościlub termin
przydatności do spożycia, warunki przechowywania oraz tabela wartości odżywczej.

l7)Wykonawca zobowiązuje

się do

nieodpłatnego użyczenia skrzynek przy

każdorazowej dostawie towaru do siedziby zamawiającego na okres do następnej
dostawy.

l8)Zamawiający może dokonać zmiany w asortymencie określonej w pakietach.
l9) Dostarczane produkty muszą być zgodne z opisem zawartym w złożonejofercie,

20)Wykonawca ponosi odpowiedzialnośó

za

wady jakościowe dostarczanych

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

oraz zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym

/"

Dostawa artykutów spożywczych różnych do Miejskiego Przedszko|a

zakresie

ina

N

r

34 W

łocku - 2018r.

własny koszt po każdym żądaniu Zamawiającego

w

dniu

powiadomienia.

2l)Jakość organoleptyczna żywności,której nie można ocenić przy przyjęciu towaru,
sprawdzana.jest przy produkcji. W przypadku nie spełnienia wymagań, surowiec

zostanie zwrócony dostawcy,

a fakt ten

zostanie odnotowany

w

formularzu

W przypadku nieodpowiedniego oznakowania oraz
spożywczych po dacie min'malnej trwałościlub przekroczonym
rek]amacyjnym,

środków
terminie

przydatności do spożycia, nastąpi odmowa przyjęcia odnotowana w formularzu

reklamacyjnym. Potrójna odmowa przyjęcia towaru

Przez

zamawiające9o

skutkować będzie rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy.

22)oferowaną wańośćbrutto należy skalku|ować tak, aby żawierała w sobie cenę
netto, koszty tlansportu, koszty dostawy oraz obowiązujący podatek
23) N iedostarczen

ie zamówionych produktó\ł w uzgodnionym terminie lub odmowa

dostawy zostanie udokum€ntowana

się

vAT.

ż opisanymi w

pkt. 20

-

notatką §łużbową. Powyższe incydenty śumują

trzykrotne powtórzenie opisanych incydentów

skutkować będzie odstąDieniem od umowy ż winv Wvkonawcv

24)Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze ofeńy jest
jakośćproduktu, możliwościlogistyczne oraż cena brutto.

2. TERMlN WYKONANlA zAMÓwlENtA
Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie od 01.01.20|8 r. do
31.12.20l8 r,, zgodnie z zawańą umową) na podstawie zamówień składanych przez
Zamawiającego telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej,

3. WARUNKI PŁATNoŚCI
Wymagany termin płatnościwynosi 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby

odbiorcy prawidłowo wystawionej faktury VAT, Płatnośćnastąpi przelewem
konto Wykonawcy,

na

Dostawa anykułóW spożYwczych różnych do Mi€Fkiego

Przedszkola Nr 34w Płocku -2018r.

z!łqcznik nr 1_ Formulaź c€nowy

NAZWA PRODUKTU
Ananas w syropie puszka

Aromat do.iast, opak. jednostkowe

9_

llml
Baton owocowy zgalaretĘ typu Frutica,
róźne smaki, opak, j€dnostkowe

do 50g

Baton zboźo\ływ polewie. opak,
,jednoslkowe do 40g

Baż}lia opak, jednostkołe 2009
B

iszkopty, opak, j€dnostkow€

]

00- l 50g

Burak suszony, opak. jednostkowe l00g
Chrupki kukurydziane bezglulenowe

l00g
chrupki kukurydziane z owocamirypu
Jazzy Bites, różn€ smaki opak.
jednostkowe l5-20g
Ciastka bezgluaenowe typu schdr,
]

Balviten różne rodzaje, opak
iednostlowe do 2009

ciastka zbożowe/owsiane, różne smaki,
opakjedno§tkowe do 50g

ciecierzyca, opak, jednostkowe 5009
chipsy suszone typu cńspy Natural,
n;esmażone, wytworzone
opak,

j

z

jabłka.

ednostkowe do 20g

Chrzan tańy, opak. j€dnostkowe

ok.

:00g
cukier bia}y, opał. jednostkowe lkg
Cukier pud€r, opak. jednostkowe 400500g

Dostawa artykułów spożyw€zych

różny€h do Miejski€8o

Prz€dszkola

Nr34

W

łocku -2018r.

;Cukier z prawdżiwą waniliątypu Kamis,
l

i

Kotanyi. opak, j ednostkowe ok, l 0 g

Curry 1kg
C}namon mielony 500g
('/clo]ada goźką min 70% *ał.o, opa]oNanie

Dakl}le soszone opak, jednostkowe 5009
Droźdżeopak, j ednostkow€

]00g

|asola biała drobna opak, jednostkowe
100-500g

coździki. opak, jednostkowe 9-1lg
Groch łuskany, opak. jednostkowe 400"
500g

Crosżek kons€rwo\ł}, opak.
jednostkowe4O0g
Ilerbata owocowa, różne smaki, w
torebkach, opak. jednostkowe 20-30

Herbata

czama

liściasta. opak.

jednostkowe do l00g
Kakao ciemn€ rypu wedel, o obniżonej
zawanoŚci tłuszczu, opak, j€dnostko\łe

do l00g
KaszA Wcz^na p.ażnna] nieważnną

opak.jednostkow€

lkg

Kasza jęcżmienna perłowa

Kasza ięczrnienna pęczak

l

j

kasza manna
Kawa zbożowa typu lnka bez dodatku
kofeiny, opak, jednostkowe

]

50g

Kelchup łagodny typu Develey o zaw,
poln

idońw min. 232g na l 00g produktu.

opak, jednostkowe ok. ]00g

il,"

Dostawa

a

rtykułóW śpożyłv€zych różnych do Miejski€8o

Prz€d§zkola
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Kleik ryźowy naturalny typu Bobovita,
N€stle.

opakowanie j€dnostkowe

350_

380g

Koncenlrat pomldorou} JU"

o

§pu

Łowjcz. słoiczek o pojemnoś€i l85-195g
Konf]tura
lna linowa,/w i5n iow aitruskaq l owa exira!
n i§

kosłodzona typu Herbapol, opak.

ijednostkow€

2409

Kukurydza kons€rwowa

400g

Laska wanilii

Liśćlaurowy, opak. jednostkow€

lkg

Majelanek, opak, jednostkowe Ik8
Makaron bezglutenołf świderek, opak,
jednostkowe ok. 500g
Makaron b€zglutenowy

nitką opak.

.jednostkowe ok.500g

Makaron bezgluteno\ły spaghetii, opak,
jednostkowe ok, 5009
Makaron nitki l00% durum, opak.
jednostkowe 400_5009
Makaron świderki l00% durum, opak.
jednostkowe 5009
Makaron świderki pelnoziamisty, opak,
jednostkowe 500g
Makaron spagh€tti

l

00% durum, opak.

jednostkowe 500g
i

Makaron spaghetti pełnoziamisty, opak.

ijednostkowe 5008
Makaron penne/rurki l00% durLrm. opak.
jednostkowe 500g
Makaron orkiszowy świd€rki. opak,
iednostkowe 400-500g

c,

Dostawa artykułów spożywczych różnych do Mi€jskiego

Makaron ko]anko z falbanĘ l00yo
durum. opak, j€dnostkow€

400_500g

Makaron muszelka l00% durum, opak,
jednostkowe 400-50og
i

Makalon zacierka, opak, j€dnoslkowe
200-250g
Maka b€zglutenowa

uniwe§alna typu

schar. Balviten, opak.jednostkowe 500g
Maka krupcżatka, opak. jednostkowe lkg
Mąka kukurydziana, opak. jednostkowe

lks
Mąka orkiszowa, opak. jednostkowe lkg
Mą[n pszenna tonowa t}p 500- 550, opa},

Mąka rażowa łp l850 2000, opak,
jednostkowe lkg
Mąka ziemniaczana, opak. j ednostkow€
0.5kg
Migdały w płatkach. opak, jednostkowe

l00g
Miód wielokwiatow}. opak. jednostkowe

do 2kg
Mleko w proszku pełn€, opak.
jednostkowe 500g
i

Morela suszona, opak.jednostkowe lkg
Mus owocowy ttpu kieszonka. beż
dodatku cukru, opak. jednostkowe do

l00g
Musźarda sarepska, bez dodatku
konserwantów, opak, jednostkowe do

250g

ogórek konserwowy. słoik 900g
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olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia,
poddawany filrowaniu na zimno typu

KUiawski. oPak. jedno§tkowe I lit.
l

oliwa

z oliwek. opak. iednostkowe

750ml
oregano. opak, jednostkowe do 20g

orzech włoski, opak, jednostkowe 5009
Pap.}ka słodka mielona. opak,
iedno§rkowe

lkg

Pieprz czamy mielony, opak.
jednostkowe

l

k8

Płatki kukurydziane opak. jeóostkowe
250g
Platki owsiane, opak. iednostkowe 400i

5009
Płatki ryżowe b}yskawiczne, opak.
jednostkow€

400-5008

Płatki zbożowe pełnożiamiste typu Bran
Flakes opak..jeóostkowe 2509
Pomidory suszone w oleju, opak,
jednostkowe ok 300g
Pomidory w puszce. opak, jednostkowe
do ł5Og
Prosz€k
i

do pi€czenia,

opak. jednostkowe

ao zog

Przecier pomidorowy
opak, i€dnostkowe

§"u Podravka,

kańonik 400-5009

Rodz}nki sukańskie. opak. jednostkowe
l00g
Rurki waflowe puste, opak, j ednostkowe

ok l 00g
Ryz biały. opak. l kg
Ryź bĘzowy, opak, jednostkowe lkg
sezam ziamo. opakjednostkowe 1008

Dostawa ańykułów spoźWczych różnYch do Miejski€8o

Slonecznik łuskany. opak. jednostkowe

l00g
soczewica cz€lwona

opak. jednostkowe

]501-,łOOs
]

so\ świeżowyciskany typu Cymes. z

iterminem przydatnościod l do 4 dni,
opak, jednostkowe do 300ml, różn€
Smak; _ .jabłkotły, mandarynkowy,

marchwiowy. ananasowy.

Sok świeżowyciskany typu Świeżf soki

cymes. 100% jabłkowy, opak.
ijednostkowe 5l

sok świeźotYyciskany typu swi€że Soki
c) mes. różne smaki

- mandarynka,

pomamńcz. ananas, opak. jednostkowe 5l

sól himalajska, drobnoziamista, opak.
jednostkowe lk8
Sucharki. róale smaki, opak.
jednostkowe do 40g
Susz owo€owy-

herbacjany, różne smaki,

opak. jednostkowe 80_1 00g
]

l

Szczaw konserwowy typu Urbanek,
opak, jednostkowe zawierające 350g

produktu, słoik o pojemności 385m1
s

liwka suszona, opak. jednos&owe l kg

W.l]c ryżołe/kuku.ldzifue. opar jednoslłowe

i

Wafle kukurydziane/ryżowe, opak.
j€dnostkow€

30-50g, naturalne

Wafle ryżowe w czekoladzie deserowej,
opak. jednostkowe ok, 708

Wiórki kokosowe, opak. jednostkowe ok]

Woda niegazowana, opak. jednostkowe

Prz€dszkola

N

r

34 w Płock! - 2018r.

Dostawa

a

ńykułóW spożywczych różnych do Miejski€8o

Przedszkola

N

r

34 W Płocku

- 2018r,

woda nie8azowana, opak, jedno§tkowe
l0_5l

/icl.

an8iehkie ziafl o. opak. jedno§tkowe

llg
Ziola prowansalskie, opak, j€dnostko\łe

lkg
żutawina suszona. opak. jednostkowe
500g
]
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-
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- Forńularz ofeny

{pieczęć f irmowa WykonaWcy}

NażWa WylonaWcy

9!EBIĄ
odpowiadając na za plosżenie do zloż€nia of€rty na "Dostawa artykułów spożylvczych róźnych do MieFkiego Przedszkola
Nl34 w Ptocku- 2018rok" oferujemy wYkonanie pźed miotu ża mówienia z8odnie ż wymaga niami zawańymiw oPls/E

lolu zAMÓw

PRZE DM

lE N lA ża niżej WYmienioną cenę:

za cenę brutto,,.,,.,..,..,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,

zgodnie

z

1,
2,
3,
4,
5,
6,
z
&
9.
l0,

PtN Glownie:,..,,.,,.

,,.,)

folmulażem asońymentowo-cenowym - zatącżńik ńl ! do oPlsu PBzEDMlolu ZAMÓWENIA,
oświadczamy, że przedmiot zamóWien ia na który sk|adamy ofertę zobowiążujemy się rcaliżować sukcesywnie od
dnia 01stycznia 2018 r, do318rudnia 2018l,, zgodniezzawartą umową na podstawi€ zamówień sktadany€h

pE€z

za

nawiaiącego,

oświadczamy, żetowary będące pżedmiotem ninieisż€j oferty odpowiadają wa runkom ja kościowym zgodnym z
obowiażUiacvmi at€5tami, !okkimi nomami, plawem żywnoś€iowym wlaż z obowiąu ują€ymi zasadami GMP i
GHPoraz śvstemem HAccP,
cwaEntujemY nieżmi€nność ofeńowaiych cen pnez €ały okles realizacji U mowy,
WY6żany zgodę na p|atność faktur wterminie 14 dniod daty dostarczenia do siedżiby z3m.wiającego
plawidiowo wYstawionej fa ktlry VAT,
zobowiążUjemy się do dostawy przedm iotu zamówienia wtemini€ wskazanym pźez za mawiającego od daty
otlzymania zamówienia przesl.nego ra poŚrednictwem telefonu lUb dlo8ą eleltroniczną pEez zamawiającego,
zobowiązujemy się do r€alkacji dostawy do pomiesżcz€ń znajdUjących 9ię w siedzibie za mawiające8o pEy!l,
Harce6kiej 2, Plocł, w8 specy,fikacji asoĄmentowej dostaw.
oświadczamy, że zapożńaliśm.y sjęz oPl,EM PRzEDMtoTu ZAMÓWENIAi niewnosimy do nie8o żaśtrzeżeńóraz
Uzyskaliśmy Wsz€lkie informacje niezbędne do plawidlowego pny8otowania irożenia ninieFzej oferty,
ośWiadcżamY,że jesteśmy związa ni ninieFżą ofedą pżez okles 30 dniod dnia !plywu teminu śkladania ofeńV,
oświad€zamv, że żapożnaliśmy§ie oraz a kceptujemy po§tanowiena. wzoru umowY izobowiązujemy się w
plzypadku w}boru.aszej oferty, do jej żawarcia w miej§cu o.az terminie wYżnaczonYm pn€z za mawiaiącego,
ofeńa wmz z załącznika mi żawiera łącznie ,,,,,, kolejno zapi§anych iponum€lowanych stron.

ii. wy*ońvł Wromwce
lpdp l l pr.qfu imtmż i.źndry FdpL)
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