
ZAMAWlAJĄcY:

cmina Miasto Płock - Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubu§ia Puch8tka iJego Przyjaciół

z Oddziałami lntegracyjnymi w Płocku,

ul. Harcerska 2,09_4I0 Płock, Filia: ul. Pocztowa l3

tel.24 364 83 13

ZAPRO§ZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

(na podśtawie art.4 pkt. 8 ustawy _ Prawo Zamówień Publicznych)

Dyr€ktor Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku zaprasza Państwa do złożenia oferty na

wykonanie zadania:

sukcesywna do§lawa h,arzlw, owoców i jaj dla Miejskiego Płzedszkola Nf 34 w Płocku -

2018l."

zamawiający dopuszcża śkładanie ofert częściowych.

częśćI-warzywa,owoce

część II - Jaja

1. opi§ przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa warzyw, owoców i jaj dla

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

Int€gracyjnymi w Płocku w 20I8r. szczegółowy opis izakres zamówienia zo§tał

szcżegółowo opisany w oPISlE PRZEDMloTU ZAMÓWIENIA, Ańykuły

żywnościowe wraz z podaniem maksymalnej wielkości zapotrzebowania zostały

opi§ane w ześtawieniu rodzajowo_ilościowym, stanowiącym Zalącznik nr lallb i 2
do oPlsLI PRZEDMIoTU ZAMÓWlENtA.

2. Termin realizacji zamówienia:

Od 01 §tycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,

3, Dokumenty rymaganc, które naleł załączyć do ofertY|

Zamawiający Wymaga, by kaźda ofe.ta zawierała minimum następujące dokumenty:

Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowy - ZałącznikNr lr]b
Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty Załącznik Nr 2



sukcesywna dostawa warzyw, owocóW ijajdla Miejskiego Prżedszkola Nr 34w Płocku -2018l.

4. Termin i miejsce zlożeni, propozycjicenorłej:

1) Oferty należy żłożyć ( data wpłynięcia do Zamawiającego) w terminie do

dnia 30 listopada 20l7r., do godz. l0.00

2) ofęrty należy złożyć:

a) w siedzibie żamawiającego:

Miejskiego Przedszkola nr 34 w Płocku - SEKRETARIAT

ul, Harcerska 2. 09-4l0 Płock

a) |ub za pośrednictwem poczty e|ektronicznej na adręs:

przed szko le k u b us ia34@g![ąi!.!o!!

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

adres wykonawcy oraz napis:

Część I:

"PaopotYcja 
aenowa na wykonanie zadania:

suk.esylvna dostawa warzyw iowocóW dla Miejskiego Przedszkola Nr 34w Płocku - 2018r.

NlE oTWl€MĆ PRZED 30/1Ll2oL7 godz. Lo|oo"

Część lI:

"Propo2vcia 
cenowa na wy*onanle radanla:

5ukcesywna dostawa jajdle Miejskiego Przedsżkola nr34 w Płocku - 2018r.

NlE oTuERAĆ PRZED 3olL1l2o17 godż.loroo"

6. Kryterium, którym zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jest jakość

produktu, możliwości logistyczne oraz cena brutto.

7. otwarcie ofert nastąpi dnia 30 listopada 2ol7r., o godz. l0:00 w siedzibie

Zamawiającego - w Sekretariacie Mie.jskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku, ul.

Halcerska 2

8. Integralną część zaproszenia do złożenia oferty stanowi oPlS PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA wraz z Załącznikami nr lallb i 2.

łł



sukcesYwna dostawa warzyw, owocóW ijajdla Miejskiego Przedszkola Nr 34w Płocku -2018r.

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

l0.o wyborze najkorzystniejszej ofeńy zamawiający zawiadomi oferentów za

pośrednictwem strony internetowej przedszkola



sukcesywna dośtawa warzyw, owoców ijajdla MiejskieBo Pżedszkola Nr34 W Płocku - 2018r.

cmina - Miasto Płock - Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół

z oddziałarni Integracyjnymi w Płocku,

ul, Harcerska 2, 09-410 Płock, Filia: u|. Pocztowa l3

te|.24 364 83 13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Tytul i zakres zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest:

,,sukcesyx,rra doslawa wął4)l9, owocóh, i jaj dla Miejshiego Pfzedszkola Nr 34 w

Płocku - 2018 rok",

Artykuły żywieniowe wlaz z podanięm szacunkowej wielkości zapotrzebowania zostały

opisane w zestawieniu rodzajowo, ilościowym, stanowiącym załącznik nr 1 do oPISU
PRZEDMIOTI ] ZA MÓWIENIA

2) Podane ilości produktów śą szacunkowę i mogą ulec zmniejszeniu, słuźyć one będą

wyłącznie do porównania ofeń oraz wybrania oferty naj korzystn iej szęj, tzn. że nie

stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić

podstaw do zgł&szania roszczęń 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 zastrzeżeniem, iż w wyniku ww, zmian nie

zośtani€ przekroczona wańoŚĆ umowy.

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 zg)aszanych potłzeb, z wyłączeniem przerw

działalności placówki związanych z organizacją roku szkolnego.

5) Zamawiający nie dopu§zcza sktadania ofert przez oferentów, któtzy ptzy

zamówieniu wymagają pżekroczenia tzw. minimum logistycznego. -



sukcesywna dostawa Warży,tiv, owocóW ijajdla Miejskie8o Prżedsżkola 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 dośtalczy zamówioną pańię dostaw każdorazowo w ustalonych

godzinach między 6:00 a 7:00.

8) Wykonawca dośtarczy każdą zamówioną pańię towarów na własny kosa, środkiem

transpońu wymaganym d|a rodzaju dostarczonych towarów żywnościowych,

zgodnie z obowiązując1 mi przepisami.

9) Wykonawca zobowiązany jest do rozładowania i wniesienia towarów do

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

l0)Ańykuły żywieniowe muszą być dobrej jakości, świeże, nieuszkodzone, z

odpowiednim terminem przydatności, z odpowiednimi wymaganymi

zaświadczeniami.

l 1) oferowane produkty, a takż€ sposób ich przewozu i przechowywania winny

spełniać wymagania wymienione w obowiązu.jących przepisach prawa dotyczącego

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

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

jakości handlowej ańykułów rolno - spożywczych (Dz. D. z20l5 r. poz.618 z póżn.

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

(Dz. U. z 2014 r. poz. l571 z późn, zm.) wlaz z aktami wykonawczymi na

podstawie tych ustaw.

12)Oferowane produkty, a także sposób ich przewozu i przechowywania winny

spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego

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

i żywienia (z 2015., poz. 594, z późn. zm.); ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r, o

jakości handlowej artykułów rolno spożywczych (Dz. U. z2015 r. poz.678 z póżn.

zm.) omż ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1577 z późn. zm.) wraz z aktarni wykonawczymi na

podstawie tych ustaw.

l3)oferowane produkty winny spełniać wymagania wymienion9 w Rozporządzeniu

Ministra Zdlowia z dnia 26 sierpnia 20|6 r. w sprawie grup środków spożywczych



sukcerywna dostawe Warzyw, owocóW ijajdla Miejskiego Przedszkola Nr 34w Płocku -2018r,

przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty

oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w lamach

żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednośtkach (Dz. U. z2016 r. poz.

l l54).

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/klasy,

l6)Dostarczane produkty spełniać muszą prawem okreś|one wymogi dla tych

produktów w tym wymogi zdrowotne. Materiał opakowaniowy winien być

dopuszczony do kontaktu z żywnością, Każdy asortyment produktów musi byó

dostarczony w oddzielnym pojernniku, Produkty w puszkach winny być

wyposażone w elementy do otwięrania lęcżnego, bez pomocy otwieracza

mechanicznego. Produkty spożywcze powinny być dostarczone w oryginalnych,

nienaruszonych opakowaniach, oznakowanych zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 gludnia 20'14 t, w

sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożyw§zych (Dz, U. z

2015 r. poz. 29). opakowania produktów spożywczych powinny zawierać takie

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

paczkującego środek spożywczy, wykaz i ilość składników lub kategorii

śkładników, zawaftość netto w opakowaniu, datę minimalnej trwałości |ub termin

przydatności do spożyoia, warunki przechowywania oraz tabela wartości odżywczej.

17)Wykonawca zobowiązu.je się do nieodpłatnego !życżeni.a skrzynek przy

kźdorazowej dostawie towaru do siedziby ZamawiĄącego na okres do następnej

dostawy.

18) Dostarczane produkty będą świeźe, pełnowartościowe, należytej jakości oraz będą

dostalczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia

przewidzianego d|a danego produktu, z zastrzeżęnięmi

Warzywa i owoce świeże cechować się będą regulamym kształtem właściwym d|a

danej odmiany, będą wolne od szkodników, zanieczyszczeń ziemią, uszkodzeń,

oznak wyrastania korzeni w pęd nasienny, brakiem oznak więdnięcia. wyschnięcia

czy gnicia ipleśni;

l9')Zamawiaiący rnoże dokonać zmiany w asortymęncie okleślonej w pakietach. -

20)Dośtarczane produkty muszą być zgodne z opisem zawańym w złożonej ofercie.



sukcesywna dostawe Warzyw, owoców ijaj dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Plocku -2018r.

2|)Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostarczanych

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

oraz zobowiązany :est do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we właśnym

zaklesie i na własny koszt w terminie lie dłuż§zym niż do godz. 10:30 w dniu

dośtswy.

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

spmwdzana jest przy produkcji. W przypadku nie spełnienia wyńagań, sulowiec

żostanie zwrócony dostawcy, a fakt ten zostanie odnotowany w folmulażu

reklamacyjnym, w przypadku nieodpowiedniego oznakowania oraz środków

spożywczych po dacie minimalnej trwałości lub przekroczonym terminie

przydatności do spoźycia, nastąpi odmowa przyjęcia odnotowana w folmularzu

reklamacyjnym. Potrójna odmowa przyjęcia towaru przez Zamawiaiącęgo

skutkować będzie rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy,

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

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

24) N iedostarczenie zamówionych produktów w uzgodnionym terminie lub odmowa

dostawy zostanie udokumentowana notatką służbową. Powyż§ze incydenty sumuią

się z opisanymi w pkt. 2l - trzykrotne poMórzenie opisanych incydentów

skutkować będzie rozwiazaniem umow} z winv Wvkonawcv

2s)Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze of€rty jest

jakość produktu, mozliWości logistyczne oraz cena brutto.

2, TERMIN WYKONANIA zAMówIENlA

Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie od 01.01.2018 r, do

31.12.2018 r., zgodnie z zawartą umową, na podstawie zamówień składanych przez

Zarnawiającego telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. WARUNKI PŁATNoŚCI

wymagany termin płatności wynosi l4 dni od daty otrzymania ptzez zarnawiaiącego

prawidłowo wystawionej faktury, po dostawi€ każdej partii towarów. Płatność

nastąpi przelewem na konto wykonawcy.



sukcesywna dostawa war2yw, owocóW ajajdla Miejskiego Prżedszkola Nr 34 w Płocku - 2018r.

Z3łącznik Nr |3, Fornularz c€nowy

NAZWA PRODUKTU J€dn. miary Ilość

cena
w3rtość

netto

cene

brutto

wańość

brutto

l kg 240

2 Arbuz(czerwiec sieęi€ń) kg 210

3 Banan kg l850

4 Botwina (maj - si€Ęień) s^, 35

5 Brokuł szt, ó0

6 Brzoskwinia (sieĘień - pazdżiemik) Ę l80

7 Bumk czerwony kg l90

8 cebula kg 300

9 Cukinia kg 60

I0 cytryna kg 2s5

ll czosnek szt. 270

l2 Ę11ia kg 30

|]
Fasolka szpamgowa (cz€rwie€ -
PL^ziefilk)

kg l0

l4 Granat (pazdzi€mik - grudzień) 275

|5 Gruszka kg 2450

l6 Jabłka kg 3850

l7 Kaki(pździemik grudżień) sż. 250

IE Kalafior (czerwiec , listopad) 30

|9 Kapusta biała kg l l0

20 kg 65

2| Kapusta kiszona k8 l20

22 Kapusta młoda szt. 25

23 Kapusta peHńska kg 90

24 Kiwi sn, 3100

25 Koper sa. 400
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26 Malina0,5 kg (sieĘień pździemik) szt. l5

27 Mandarynka (listopad - marż€c) k8 380

28 kg ] 000

29 Melon żółty sż. l00

30 Natka Pi€truszki sŹ. 390

31 Nektarynka (maj - listopad) k8 200

32
ogórek grunto\ły (czerwiec _

paździemik)
kg 55

33 ogórek małosolny k8 30

34 ogór€k zielony (maj - ł,rzesień) kg 80

35
ogórek zielony (paździemik -
kwiecień)

kg 80

3ó o8órek kiszony kg 180

37
Papryka świeża żółą czerwoną

biała, zielona (Iistopad inaj)
kg 80

38
Paprykaświ€ża ióhą czeŃlom.

biała, zi€lona (czerwi€c - paździemik)
kg 80

39 pieczarka kg 95

40 pietnrszka kofzeń kg 600

4l Pomamńcza (listopad - mafzoc) kg ]50

42 Pomidof (czerwiec - paździemik) kg ,7o

43 Pomidof (listopad - maj) kg ,70

44 kg 250

,15 Rabarbar (maj - sierpi€ń) §zt. 30

46 Rzodkiewka §a- 3,7o

41 sałata masłowa §a. 350

48 sałata lodowa sa. l00

49 S€l€r kg 320

50 sz.zypiof si. 450

5l śtiwta kg 110

52 Śliwka węgierka kg 20

Ń
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53 Truskawki(maj czerwiec) kg 80

54 Winogrono białe kg 50

55 kg 50

56 zioła świeże _ mieta sa. l60

51 kg ó00

58 Zi€mniak stary kg 4300

Razern

ŁĄCZNA CENA NETTO ZA I CZĘŚC PRZEDMIOTU ZAMÓWrENIA -

ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA I CZĘŚC PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -

(wszystkie pozycje zsumowane razem)

podpis i phcżęĆ Wykońawcy

t-]|ił-jrioii
ti,J1|l.i, r ]', ..]\r].il.] n.31,.,, ;^r*tĘgr,. r., ",,,( <-ąloly,"b,ł

la{,a |n ll Kn,tn.ń



sukcesywna dostawa warzyw, owoców ijaj dla Miejskie8o Prżedszkola Nr34 W Płocku - 2018r.

Załącznik Nr lb Formularz cenowy

ŁĄCZNA CENA NETTO ZA II CZĘŚC PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -

ŁĄczNA CENA BRUTTo zA II czĘŚĆ PRZEDMIOTU zAMÓwtrnrł -

(wszystkie pozycje zsumowane razem)

podpis i piecżęć Wyko.awcy

L.P. NAZWA PRODUKTU
Jedn,
mi.ry lIość

cena
jedno§tkow8 wartość stawkr

VAT
wańość
brutto

1 Jaja kurze klasy wagowej L 9l00

RAZEM

Ą
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załącznik nr 2-Formularż oferty

(piecręć firmowa Wykonawcy}

Nazwa Wykonawcy:,.,,...,,

Adres Wykonawcyi,,,,,,,,.,,

9!EBIĄ

odpowladaiąc n. za pronenie do dożeni. oferty na "sU kcesywną dostawę ważyw, owo€ów a jaj dla Miejrkiego Pnedszkola
Nf 34w Plocku_ 2018 rok" of€ruj€my wykonanie pEedmiotu zamówi€nia z8odnie z wyma8aniami żawartymiw oPls/E
P RzE DMloTU zAMÓwtE N tA za niŻej wymienioną cenę|

częś.l:

cżęść ll:

,.,,..,....,.,.)

z8odnie z formulanem asortYmentowo,cenowym - za|ą€znilff 7a/Lb óo oP]su PRzEDMloT|.1zAMÓwtEN]A.

1. oświadcżamy, że Pu edmiot żamówienia na który skladamy ofeńę zobowiązujemy §ię leallzować sołc€sywnie od
dnia 01stycżnia 2018l. do 31grudńia 201ar,, zgodnie zuawańąUmową na Podstawie zamówleń składańych
pfżez zamawiającego.

2, oświadczamy, że towary będące pn€dmiotem niniejsż€j ofeĄodpowiadają warunkom iakościo}.ym zpdnymż
obowiązującymi atesta mi, polskiminomami, pGwem żywnościowym Wraz z obowiązującymi żas.dami G M P i
GHP oraz systemem HAccP.

3, Gwalantujemy ni€zmi€nność ofeńowanych cen pnez cav okres rea lizacji Umowy.
4, WYGżamyzgodę na p|atność faktu r W terminie 14 dniod datyotrzymania pneż zamawiającego plawidłowo

wystawionej faktury, taźdolazowo po dostarczon€i pańii towalów,
5, zobowiąu ujemy §ię do dostawy prżedmiotu zamówienia w te.minie wskau anym pżez zamawlające8o od daty

otrzymani. zańówienia paesl.negoza pośrednictwem telefonu lub drogą €lektroniczną pnez zamawiającego,
6, zobowlążujemyrę do realhacjl dostawy do pomiesż€zeń znajdujących się w §iedribie ża mawiającego pEyul.

Barc€rskiel2, łock, w8 §pecńka€j l aro.tymentow€i dostaw,
z oświadczamy, że zapoz naliśmy się z oPlsEM PRzEDMloTu zAMÓWlENlA i nię wńosimy do niego żastneżeń olaz

uzy§kaliśmy wszelkie informacje niezĘdn€ do prawidlowe8o pfży8otowani. i żlożenia niniej§zej ofeńy.
& oświadcuamy, żejesteśmy zwiążani nlniejszą ofeńą plz€z okr€s 30 dniod dnia uńwu teminu śkladania oferty,
9. oświadcżamy, że za pozna liśmY §ię oftu akceptuiemy postanowien ia wzoru umowy izobowiązljemy się w

pnypadk! wyboru nasżejoferty, dojeilawalcia w mieFcu oraz terminie wyznaczonyń pEez z6mawiające8o.
l0, oferta wraż z załąanił.mi zawiera lącżnie .,.,,. kolej no zapisanych i ponum€lowanych stron,
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