ZAMAWlAJĄCY:
Cmina Miasto Płock - Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka iJego Przyjaciół
z oddziałami Integ.acyjnymi w Płocku.
ul. llarccrska 2.09-4l0 Płock. Filia: ul. Pocztowa l3

te|.24 364 8] ]3

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

Dyrektor Miejskiego Przedszko|a Nr 34 w Płocku zaplasza Pań§twa do złożenia propozycji
cenowej na wykonanie zadania:

sukceslwna doslawa mrcżoĄek dlą Miejskiego Pruedsz*ola Nr 31 wPloeku- 2018r."

l.

opiśprżedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia

Przedszkola

Nr 34 im.

jest

sL]kcesywna dostawa mrożohek

Kubusia Puchatka

i Jego

dla Miejskiego

Przyjaciół

z

odd7,iałami

Integracyjnymi w Płocku w 20l8r, Szczegółowy opis izakres zamówienia został

szczegółowo opisany
żywnościowe wraz

2,

z

w oPlslE PRZEDMloTU ZAMÓWlENlA.

podaniem maksymalnej wielkościzapotrzebowania żostały

opisane

w

o P IsU

RZ E D MloTU ZA MÓI|,I EN IA.

P

Artykuły

zestawieniu rodzajowo-ilościowym, stanowiącym Załącznik

nr l

do

Terminrealizacjizamówienia:
od 01 sĘcznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

3.

Dokumenty wymagane, które na|eży załączyć do oferty:
Zamawiający wymaga, by każda ofeńa zawierała minimum następujące dokumenty:
Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowy

-

Załącznik Nrl

Wypełniony i podpisarty przez Wykonawcę fomularz of'erty - załącznik Nr 2

-ł. Termin
])

i miejsce zlożenia propozycji cenouej:

oferty należy złożyć( data wpłynięcia do Zamawiającęgo) w terminie do
dnia 30 listopada 20l7r,. do godz. l0.00

2)

of'erty należy złożyć:

sukcesywna dostawa mrożonek dla Miejski€8o

a)

Przedsżkola Nr34 W Płocku - 20t8r.

w siedżibie Zamawiającego:

Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku - SEKRETARIAT
ul, Harcerska 2. 09-4l0 Płock

b)

lub za pośrednictwęm poczty elektronicznej na adres:

prżedslkolckubusia34l'aqmail.com

5. Na

kopercie/w e-mailu naleźy umieśció nazwę

i

adres Zamawiającego, nazwę i

adres Wykonawcy oraz napis:
,.Propozycje c€nowe

na wykonanie ,adania:

sukcesywna dostawa mrożonek dla Miejskie8o Pnedszkola N.34w Plocku -2018r,
NlE oTWlERAć PRZED 3o/L1l2o17 Eodz.10|(Ń"

6,

Kryterium, którym zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jest jakość
produktu. możliwościlogistyczne oraz cena brutto.

7, otwarcie ofert nastąpi dnia 30 listopada 2017l., o godz. l0:00 w siedzibie
Zamawiającego - w Sekretariacie Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku, u|.
Harcerska 2

8.

lntegralną częśćzaproszenia do złożeniaoferty stanowi

ZAMÓWIENIA wraz z Załącznikami nr l i

9,

oPIS PRZEDMIoTU

2.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

l0,o

wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za

pośrednictwem strony intemetowej przedszkola

5Ukcesywna dostawa mroźonek dla Miejskiego Plzedszkola Nr 34W Płocku -2018r,

Cmina

- Miasto

Płock - Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół
z oddziałami lntegracyjnymi w Płocku,
ul. Harcerska 2.09-4l0 Płock. Fi|ia: u|. Pocztowa l3

tel.24 364 83

13

OPIS PRZEDMlOTU ZAMÓWIENIA

l.

Tytul i zakre§ zamówienia

l)

Przedmiotem zamówienia jest:
,,sukceslJwna .lo§tąwa ,nłożo e* dla Miejskiego Plzedszkola

Nl

31 w Plocku

-

2018 lok".

Artykuły źywieniowe wraz z podaniem szacunkowej wielkości zapotrzebowania zostały
opisane w zestawieniu
P RZ E D

2)

rodzajowo ilościowym, stanowiącym Załącznik nr l do oPlSU

MIoTU ZAMÓI| I EN ]A.

Podane ilościproduktów są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu, Służyćone będą

wyłącznie do porównania ofert oraz wybrania ofety najkorzystniejszej, tzn. że nie
stanowią ostatecznego rożmiatu zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić
podstaw do zgłaszania roszczeń z t},tułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy
do odmowy reaIizacji dostaw. ZamawiĄący nie będzie ponosił ujemnych skutków

finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilościi wartości dostaw pomiędzy
pozycjami w przedmiocie zafiówienia z zaśtrzeżeniem,iż w wyniku ww. 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

w Płocku sukcesywnie, w

miarę zgłaszanych potrzeb,

z

Przedszkola Nr 34

wyłączeniem przer\ł

dżiałalnościplacóWki związanych z otganizacją roku szkolnego.

5'

Zamawiający

nie

dopuszcza składania ofert przez oferentów, którzy ptzy

zamówieniu wymagają pżekroczenia tzw. minimum logistycznego.

sukcesywna dostawa mrożonek dla Miejskiego Przedszkola Nr 34w Płocku -2018r.

ó) Dostawy realizowane będą na podstawie bieżących zamówień składanych przez
uprawnionego pracownika Zamawiającego za pomocą faksu, pocztą eIektroniczną

lub telefonicznie, dokonyrł,anych

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

każdą zamówioną partię towarów na własny koszt. środkięm

transpońu wymaganym

dla rodzaju dostarczonych towarów

żywnościowych,

zgodnie z obou iązującymi plzepisami.

9) Wykonawca zobowiązany jest do rozładowania i wniesienia towarów do
wskazanych przez pracownika Przedszko|a pomieszczeń znajdujących się w
siedzibie Zamawiającego przy ul. Harcerskiej 2.09-4l0 Płock.

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

odpowiednim terminem przydatności, z

odpowiednimi wymaganymi

zaświadczeniami.
l

]

) Ofelowane produkty,

a

także sposób ich przewozu i przechowywania winny

spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego

produkcji iobrotu żywności,a w szczególności: ustawy o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (z 20l5,. poz.594. z późn. zrn.); ustawy z dnia 21 grudnia2000r.o

jakości handlowej artykułów rolno

,

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

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

(Dz. u. z 2014 r. poz.

157'7 z

późn. zm.) wraz z aktami wykonawczym i na

podstawie tych ustaw.

l2)oferowane produkty,

a także sposób ich

przewozu

i

przechowywania winny

spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego
produkcji i obrotu żywności,a w szczególności: ustawy o bezpieczeństwie żywności

i żywienia (z ż0l5., poz.

594,

jakości handlowej ańykułów

z późn. zm,); ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r,

rolno

o

spożywczych (Dz. U. z 201 5 l, poz.678 z póżn.

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

(Dż. U. z 2014 r. poz. 15'77 z późn. zfi.),wraz z aktami Wykonawczymi

na

podstawie tych ustaw,

l3)oferowane produkty winny spełniać wymagania wymienione w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 201ó r. w sprawie grup środków spożywczych

il^

sUkcesywna dostawa mrożonek dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku

- 2018r.

przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodżieżyw jednostkach systemu oświaty

oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane

w

ramach

żywienia zbiorowego dzieci i młodzieżyw tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz.
l l54).

l4)Każdy produkt winien być wyprodukowany

i

wprowadzony do obrotu zgodnie

z normami systemu HACCP. GMP/CHP.

]5)Jakośćdostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami
oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku/klasy,

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

w tym wymogi

dopuszczony do kontaktu

w
wyposażone w
dostarczony

zdrowotne. Materiał opakowaniowy winien być

z żywnością.Każdy asortyment

oddzielnym pojemniku. Produkty
e|ementy

do otwierania

w

produktów musi być

puszkach winny być

ręcznego, bez pomocy otwieracza

mechanicznego. Produkty spożywcze powinny być dostarcżone w orygina|nych.

nienaruszonych opakowaniach, oznakowanych zgodnie

z

wymaganiami

Rożporządzenia 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

paczkującego środekspożywczy. wykaz

adres producenta |ub przedsiębiorcy

i ilośćskładników lub

kategorii

składników, zawartośćnetto w opakowaniu, datę minimalnej trwałościlub termin
przydatności do spożycia, Warunki przechowywania oraz tabeIa wartości odżywczej.
l7) Wykonawca zobowiązuje

się do

nieodpłatnego użyczeni^ skrzynek przy

każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okręs do następnej
dostawy,

pełnowartościowe,należytej jakości oraz będą
l8)Dostarczane Produkty będą ś\łieźe,
dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia
przewidzianego dla danego produktu,

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

2l)Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostarczanych
produktów (ukryte, nie ukryte) i za uszkodzenia powstałe w Wyniku ich tralsportu
oraz zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym

sukcesywna dostawa mrożon€k dla Miejski€8o

Przedszkola Nr 34 W Plo€ku-

2018r.

zakresie i na własny koszt w terminie nie dluż§zym Iniż do godz, 10:30 w dniu
do§tawy.

22)Jakośćorganoleptyczna żywności,której nie można ocenić przy przyjęciu towaru,
sprawdżana jest przy produkc.ji,

zostanie zwrócony dostawcy,

W przypadku nie spełnienia wymagań, surowiec

a fakt ten

zostanie odnotowany

w

formulalzu

W przypadku nieodpowiedniego oznakowania oraz
spożywczych po dacie minimalnej trwałościlub przekroczonym
reklamacyjnym,

środków
terminie

przydatności do spożycia, nastąpi odmowa przyjęcia odnotowana w formula.zu

reklamacyjnym, Potrójna odmowa przyjęcia towaru Przez zamai"iającego
skutkować będzie rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy,
23)oferowaną wartośćbrutto należy skalkulować tak, aby zawierała w sobie cenę
netto, koszty transpoltu, koszty dostawy oraz obowiązujący podatek

vAT.

24)Niedostarczenie zamóWionych produktów w uzgodnionym terminie lub odmowa
dostawy Zostanie udokumentowana notatką słuźbową.Powyższe incydenty sumu.ią

z opiśanyńi w
skutkowaó@
się

pkt,

2l

trzykrotne powtórzenie opisanych incydentów

2s)Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jest
jakośćproduktu, możliwościlogistyczne oraz cena brutto.

2. TERMlN wYKoNA\ lA ZAMó\łlENlA
Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie od 01.01.20l8

r.

do

31.12.2018 r.. zgodnie z zawartą umową, na podstawie zamówień składanych przez
Zamawiające8o tęlefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. WARUNK| PŁATNoŚCI
Wymagany termin płatnościwynosi 14 dni od daty otrzymania przez Zamawialącego

prawidłowo wystawionej faktury, po dostawie każdej paltii towarów, Płatność
nastąpi pżelewem na konto Wykonawcy,

sUkcesYwna dostawa mrożonek dla Miejsłie8o Prz€dszkola

Nr 34 w Plocku

- 2018r.

załącznik Nr l - Folmularz cenowy

l

t'asolka szparagowa

i

Groszek żielony mrożony

Malina mrożona grys

Mieszanka

l]onduelle

owoce w kisielu

l]rltki typu Turbo p|us

ŁĄCZNA CENA NETTO ZA CAŁOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓW|ENIA

ŁĄCZNA Cf,NA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

-

-

(wszystkie pozycje zsumowane razem)

podpis i piecżęĆ Wykonawcy

DYRF.KToR

N

sukc€sywna

dostawa mroźonek dla Miejskiego Przedszkola Nr34 W Płocku - 2018r.

Zalącznik Nr

- tormularz ofeńY

2

(pieczęć firmoWa Wykonaw€y)

TEL......,.,..,.,.,,..,.,.,..,.,.,,...,,,...,...,,.,...

FAx

9IIBIA
odpowiadając na zaplosżenie do zlożenia oferty cenowej na "sukce§ywną dostawę m.ożonek dla Miejskiego PEedrkola Nl
34 w Piockt] 2018 fok" oferujemy wYkonanie pEedmiotu żamówienia zgod ni€ z w.yma8a niami zawańymi w oPls/E
PRżEDMloTll zAMÓwlENlA ża niżej Wymienioną cenę:
za cenę netto,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,

PLN

zgodnie . fomulaEem asoąm€

ntowo,cenowym zalącżnikN 7 do oPlsu PRzEoMloTu ZAMÓWENIA,

1,
2,
3.
4.
5.
6.
7.
8,
9,
10,

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

ośWiadczamy, źe pEedmiot zamówienia na który skladamy of€ńę żobowią.Ujemy się rcalizować sUkc€sywnieod
dnia 01stycznia 2018l, do 31grldnia 2018r,, z8odni€ z zawartą umową na pod§tawie zamówień sktadanych
pnez ża mawiająceco,
ośwjadczamy, że towary będące przedmioten niniejszej ofertY odpowiadają warunkomjakościowym zgodnym z
obowiązującymi atestami, pokkiminormami, prawem żywnościowYmwraz z obowiązują.ymi zasadami G MP i
GHP oraz systemem HAccP,
GWarantujemy ńiezmien nośćofeftowany€h ceń pżeżcałyokles realiż.cjiumowyWyraźamyz8odę na ptatność faktu r w termińie 14 dniod daty otrzymania pżez żamawiającego pEwidlowo
Wyltawion€j fa ktury, każdorazowo po dostarcżonej pańiitowalów,
zobowiązui€my 5ię do do§tawy przedmiot! zamówi€nia w terminie Wrkazanym PEeż zamawiającego od daty
otrzymania zamówi€nia pEeslanego za poŚlednictwem telefonU lub d rcgą elektloniczną pżeżzamawi.ją(e8o,
zobowiązujemy się do realizacji do§tawy do pomie§z€zeń znajdujących się w siedżlbie zamawiającego pny ul.
Har€e6kiej 2, P|ock, w8 specyfikacji asortym€ńtowej do§taw.
oświadczańy, że żapoznaliśńysię ż oPlsEM PRzEDMloTU zAMÓwlENlA i ńie wńosimv do niego zast.zeżeń oraz
Użyska liśmv wszelkie infomacje niezbędne do prawidlowe8o pży8otowańia irożen'a niniejszej ofe.ty,
oświadczamy, żejesteśmyzwlązani niniejszą ofeńą przez okle§ 30 dniod dnia upĘwu teminu skladania ofeńyośWiadczamy, źe zapoznaliśmy się o6z a kceptujemy ponanowien ia wzoru umowy i żobowiązujemy ,ię w
pżypadku wyboru na9ei oferty, doj€izawarcia w miej§cu orażterminie Wyznacuonym pżez Zamawi3ją(e8o,
ofeńa Whz ż żalącznikamiu awiera lącznie,,.,,, kolejno zapisanych iponumerowanych stron,

n!

wybmłą/jwldiżvów

hdp,i pfią*ż ntim ! d,r.

rypodptJ

DYRa](1,0],,
\. 'J l 1
, j,
Nl!\ttr
l i ,Ull!lr!,I
,nr klbtri,l!!.]€łlra

