
ZAMAWlAJĄCY:

Gmina Miasto Płock - Miejskie Przedszko|e Nr 34 im. Kubusia Puchatka iJego Przyjaciół

z oddziałami lntegracyjnymi w Płocku,

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

tel,24 364 83 13

ZAPYTANIE OFERTOWE

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

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku zapmsza Państwa do złożenia propozycji

cenowej na wykonanie zadania:

sukcesywaa doslawa pieczJ)wa dla Miejskiego Pruedszkola Nl34 lł Płocku - 2018ł,"

1. opis przedmiotu zamówienia:

Pżedmioteń zamówienia jest sukcesywna dostawa piecżywa dla Miejskiego

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

Integracyjnymi w Płocku w 20]8r. Szczegółowy opis izakres zamówienia został

sżcżegółowo opisany w oP|slE PRZEDMloTU ZAMÓWIENIA. Artykuły

żywnościowe wraz z podaniem maksymalnej wielkości zapotrzebowania zostały

opisane w zestawieniu rodzajowo-ilościowym, stanowiącym załącznik nr l do

OP ISU P RZED MIOTU ZAMÓW IEN IA.

2, Termin realizacji zamóe ienial

od 01 stycznit 2018 roku do dnia 3l grudnia 2018 roku.

3. Dokumenfy wymagan€, które nal€ł zalączyć do oferĘ:

Zamawiaj ący wymaga , by kł^a ofert^ zAwierała m inimum naĘpuj ące dokumenty:

Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowy - Z3łącznikNr|

Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty - Załącznik Nr 2

§kład surowcowy pieczywa, które jest proponowane Zamawiającemu przez Wykonawcę

4. Termin i miejsce złożenia propozycjicenorrej:

l) ofeńy nal€ży złożyć ( data wpłynięcia do Zamawiającego) w terminie do

dnia 30 listopada 20l7r., do godz, 10.00

F,



sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskie8o Przedszkola Nr34 W Płocku -2018r.

2\ Oferty należy złożyć:

a) rł siedzibie Zamarł iającego:

Miejskiego Przedszkola nr 34 w Płocku - sEKRETARIAT

ul. Harcerska 2, 09-4l0 Płock

a) lub za pośrednictwern poczty elekttonicznej na adres:

p!z9d§Zk9kklb!§iąJ4@cl!3i].!9E

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

adres Wykonawcy oraz napi§:

,Plopozycje cenowa na wykonani€ zedania:

sukcesywna dostawe pieczywa dla Miejskiego Przedszkola Nl34w Płocku -2018r,

NlE oTWERAć PRZED 3ol|1l2o17 godż.1o|Ń"

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

produktu, możliwości logistycżne orau cena brutto.

7. otwarcie ofeń nastąpi dnia 30 listopada 20l7r., o godz. l0:00 w siedzibie

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

Harcer§ka 2

8, Integralną część zaproszenia do zlożęnia oferty stanowi oPIs PRZEDMIoTU

ZAMÓWIENIA wraz z Załącznikami nr l i2.

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

10.0 wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za

pośrednictwem strony internetowej przedszko|a



sukc€sywna dostewa pieczywa dle Miej§kiego Przedszkola Nr 34w Płocku -2018.,

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

z oddzialami Integracyjnymi w Płocku,

ul. Harcerska 2.09-410 Płock, Filia: ul. Pocztowa l3

tęl.24 364 83 13

OPI§ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

l. Tytul i zakre§ zamówienia

l ) Przedmiotem zamówienia jest:

,§ukceslNJna do§lal,a piecqwa dla Miejskiego Przedszkola Nr 31 w Płocku -
2018 fok".

Artykuły żywieniowe wraz z podaniem szacunkowej wielkości zapotrzebowania zostały

opisane w zestawieniu rodzajowo - ilościowym, stanowiącym Załącznik nr '| do oPISU

P RzE D M I oT U ZA MÓl4/ I E N 1 A -

Podane ilości ploduktów są szacunkowe imogą ulec zmniejszeniu. słuźyć one będą

wyłącznie do porównania ofęrt oraz wybrania ofęrty najkorzystniejszej, tzn. że nie

stanowią ostatecznego tozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić

podstaw do zgłdszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy

do odmowy realizacji dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków

finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości i wańości dostaw pomiędzy

pozycjami w przedmiocie zafiówjeńia z zastlzeżenielh, iż w wyniku ww. zmian nie

zostanie przekroczona wańoŚĆ umowy.

Strony nie przewidują waloryzacji cen produktów zawartych w ofercie Wykonawcy

w trakcie realizacji.

Artykuły żywieniowe powinny być do§tarczane do Miejskiego Przedszkola Nr 34

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

działalności placówki związanych z organizacją roku szkolnego.

zańaw|ający nie dopusżcza składania ofert przez ofe.entów, którzy ptzy

zamówieniu wymagają przekroczenia tzw. minimum logistycznego,

Dostawy rea|izowane będą na podstawie bieżących zamówień składanych - przez

uprawnionego pracownika zafiawil:ącego za pomocą faksu, pocztą elektroniczną

2)

3)

4)

5)

6)

/,



sukcesYwna dostawa piecżyłva dla Miejskie8o Przedszkola Nr34 W Pło€ku - 2018r.

lub teIefonicznie, dokonywanych z minimun jednodniowym wyprzedzeniem,

od poniedziałku do piątku.

7) wykonawca dostarczy zamówioną partię dostaw każdorazowo w ustalonych

godzinach między 6:00 a 6:30.

8) Wykohawca dośtarczy każdą zarńówioną partię towarów na \łłasny koszt, środkiem

transportu wymaganym d|a rodzaju dostarczonych towarów żywnościowych,

zgodnie z oborł iązującl mi przepisami.

9) Wykonawca zobowiązany jest do rozładowania i wniesienia towarów do

wskazanych przez pracownika Przedszkola pomieszczeń znajdujących się w
siedzibie Zamawia.jącego przy ul. Harcerskiej 2, 09-410 Płock.

|0)Ańykuły żywieniowe muszą być dobrej jakości, świeźe, nieuszkodzone, z

odpowiednim terminem przydatności, z odpowiednimi wymaganymi

zaświadczeniami.

l 1) Oferowane produkty, a także sposób ich przewozu i przechowywania \łinny

spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepi§ach prawa dotyczącego

produkc.ji iobrotu żywności, a w szczególności: ustawy o bezpieczeństwie żywności

i żywienia (z 2015,, poz. 594, z późn. zm,); ustawy z dnia 2l grudnia2000r.o

jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. u. z2015 r. poz.678 z późn,

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

(Dz. U. z 2014 r, poz, 15'77 z póżn, zm.) wńz z aktafii wykonawczymi na

podstawie tych tistaw.

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

spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego

produkcji iobrotu żywności, a w szczegó|ności: ustawy o bezpieczęństwie żywności

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

jakości handlowej ańykułów rolno - spożywczych (Dz. u. z2015 t. poz.678 z późn.

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

(Dz, U. z 2014 t. poz. 1577 z póżn. Żrn.) wftz z aktami wykonawczymi na

podstawie tych ustaw.

13)Oferowane produkty winny spełniać wymagania wymienione w Rozporządzeniu

Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 20l6 r. w sprawie grup środków spoźywczych

przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systęmu oŚwiaty

oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach



sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskie8o Prz€dszkola Nr34w Płocku - 2018r.

żywienia zbiorowego dzi€ci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. u. z2016 t. poz.

l154).

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

z normami systemu HACCP, GMP/cHP,

15)]akość dostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami

oraz atestami dla produktów pierw§zego gatunku/klasy.

l6)Dostarczane produkty spełniać muszą prawem określone wymogi dla tych

produktów w tym wymogi zdrowotne. Materiał opakowaniowy winien być

dopuszczony do kontaktu z żywnością. Każdy asońyment produktów musi być

dostarczony w oddzielnym pojemniku. Produkty w puszkach winny być

wyposażone w e|ementy do otwielania ręcznego, bez pomocy otwieracza

meohaniczne8o. Produkty spożywcze powinny być dostarczone w oryginalnych,

nienaruszonych opakowaniach, oznakowanych zgodńie z wymaganiami

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

splawie 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 producenta lub przedsiębiorcy

paczkującego środek spożywczy, wykaz i ilość składników |ub kategorii

składnikóW zawartość netto w opakowaniu, datę minimalnej trwałości lub termin

przydatności do §poźycia, warunki przechowywania o€z tabela wartości odżywczej.

l7) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia skrzynek przy

każdorazowej dostawie towaru do siedziby zamawiającego na okreś do następnej

dostawy,

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

dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia

przewidzianego dla danego produktu,

19)Zamawiający może dokonać zmiany w asońymencie określonej w pakietach.

20) Dostarczane produkty muszą być zgodne z opisem zawańym w złożonej ofercie,

21)Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostarczanych

produklów (ukryte, nie ukryte) i za u§zkodzenia powstałe w wyniku ich transportu

of^z zobowiązany jęst do niezwłocznej wymiany wad|iwego towaru we własnym

zakręsie i na własny koszt w telminie nie dluż§zym niż do godz. 10:30 t dniu

dostawy.



sukcesywna dostawa paecuywa dla Miejskiego Prz€dszkola Nr 34W łocku _2018r,

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

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

zostanie zwrócony do§tawcy, a fakt ten zostanie odnotowany w formularzu

reklamacyjnym. W pizypadku nieodpowiedniego oznakowania oraż środków

spożywczych po dacie minimatnej trwałości lub pżekroczonym terminie

przydatności do spożycia, nastąpi odmowa przyjęcia odbotowana W formularzu

reklamacyjnym. Potrąna odmowa przyjęcia towaru pqez Zamavłiającęgo

skutkować będzie rozwiązaniem umowy z winy wykonawcy.

23) oferowaną wartość brutto należy skalku|owaó tak, aby zawierała w sobie cęnę

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

24)Niedostarczenie zamówionych produktów w uzgodnionym t€rminie lub odmowa

dostawy zostanie udokumentowana notatką służbową. Powyższe incydenty sumują

się z opisanymi w pkt, 2l - trżykrotne poMórzenie opisanych incydentów

skutkować bedzie rozwiazaniem umowy z winy Wykonawcy

2s)Kryterium, którym zamawiający będzie kiero\łał się przy wyborze oferty jest

jakość produktu, możliwości logistyczne oraz cena brutto.

26)Pieczywo musi być w l00olo naturalne. Nie może zawiemó dodatku m.in, kwasów

sztucznych i polepszaczy.

2. TERM|N wYKoNANlA ZAMÓWIEN|A

Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie od 01.01.2018 r. do

31.12.2018 r., zgodnie z zawańą umową, na podśtawie zamówień składanych przez

Zamawiającego te|efonicznie bądź za pośrednictwem poczty e|e ktroniczne.j ,

3. WARUNKI PŁATNoŚCI

Wymagany termin płatności wynosi l4 dni od daty otrzymania przęz Zamawiającego

prawidłowo wystawionej faktury, po dostawie każdej pańii towarów. Płatność

nastąpi przelewem na konto Wykonawcy,



sukc€sywna dostawa paecżywa dla Miejskiego P.zedszkola Nl34W łocku -2018r,

załącznik Nr l- Folmu|arż cenowy

Lp. NAZWA PRODUKTU Jedn.
miary I|ość

cena c€n,
j€dnostkowa

brutto brutto
stawk
vAT

l
chleb z\łykły 0,5-0,ókg krojony ( róże
rodzaje i nazły handlowe)

sĄ. l000

2 chleb bezglutenowy, ńżne rodzaie sŹ. 50

3
chleb razo\ły 0,5,0,6k8 ( różn€ rodZje i

nazwy hand]owe)
szt. 215

4
chleb wieloziamisty 0,4_0,6 kg ( ńżne

rodzaje i naz\ły handlowe)
s^. 445

5
chleb ą,tni 0,45-0,6kg ( rózne rodzaje i

nazwy handlowe)
ó5

6
Bułka,,wrocławskl' 0,34,4kg(róz,e

szt, 685

1
Bułka,,\łTocławska" wieloziami§ta 0.3-

0,4kg (fóżn€ nazwy handlow€)
sa, 410

8 Bułka tańa 0,5k8 szt. 15

9 Bułka bapietka s^. I60

l0 Bułka kajzerka 0,05-0,06kg §a. 150

ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -

......(§lownie:.......,. .., ,.. .,.... .,..., ,.. ... ,,. .., .,. )

(wszystkie pozycje zsumowane mzem)

podpk i pie.Zęć Wykonawcy

DYREKToR
NIDiśli.Eo Ił:, d!?lola nr 34

:;7'Jńutnkl,iosa



sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Przedszkola Nr 34w Płocku _2018r

(pi€cZęć firmowa WykonaWcy}

e-mail:

załącznik Nr 2 - Formulerż oferty

9!!EIA

odpowiadając na zaPrcszenie do łoż€nia oferty cenowej n. "sukcesywną dostawę pieczyw. dla Miejskiego Pnedszkola N.
34w Plocku- 2018 ror ofelujemy wykonanie pEedmiotu żamóWi€nia zgodnie ż wymaganiami zawartymi w oPl9E
PRzEDMloT u ZAMÓW ENIA za niżej wymienioną cenę:

z8odni€ z fomularzem asortyme ntowo_c€nowym - żalącz nik fi 7 do oPlsl) PRzEDMtofu ZAMÓWEN|A.

1. oświadczamt że PPedmiot ża mówi€nia na który składamy ofertę zobowiązujemy §aę r€alizowaĆ sułce§ywnie od
dni6 0l §tycu nia 2018l. do 37 Eludńia 2o1al.,llodnie z zawa ńą umową na podstawie zamówień składanych
pżez zamawiającego.

2, oświadczamy, że towary będące pfl€dmiotem niniejszej oferty odpowiadają warunkom ja kościowym zgodnym z
obowiązując"ymi ate§ta mi, polskimi normami, prawem żywnośclowym wlaż z obowiązującymiu 3sadamiGMP i

GHP 016z łstemem HAccP,
3, Gwa ranfujemy niezmien ność ofertow. nych cen pĘez caly okre§ r€alizacji u mowy,
4, Wy6żamy z8odq na platność fakturw terminie 14 dniod daty otżymania pnez Zamawia'ące8o prcWadłowo

wystawionej fahury każdorazowo po dostarczon€j pańii towarów
5, Zobowlązujemy się do dostawy pE€dmiotu zamówienia wteminie wskazanym pnez zamawiającego od daty

otEym3ni. żamówi€nia pE€słan€8o za połednictwem telefonu lubdlogą elektloniczną przez zamawiającego,
6, żobowiązujemy się do lealizacji do§tawy do pomieszczeń żnaiduiących §ię w siedzibie zamawjalące8o pny ul,

Harce.§ki€j 2, Plocl<, W8 specyfikacji asortymentowej do§taw,
Z oświadcża my, że żapou ńaliańY 9i,ę z oPlsEM PRzEDMloTU ZĄMÓwlENlA i nie wnosimy do nle8o zastneżeń oraz

Użyskaliśmy wszelkie inform.cje ni€zbędnedo prawidłow€go prżygotowania jrożenia nlnlejszej oferty.
& oświad€żamy, że jesteśmy związani nin iej9zĘ of€ńą pneżok.e§30 dniod dnia up|ywuteminu rkł.dania ofety,
9. oświadczamy, że zapoznaliśmy §ię olaz akcePtujemy Po§tanowienia wzoru umowy izobowiązuj€my 9ię w

p.rypadku wyboru na§żej ofeĄ, do jej Zawarcia w miejscu oraz termanie Wyznaczonym pneż zamawiającego,
lą of€rta wraz z załącżnikami zawiera tącznie ,,.... kolejno zapi$nych i ponumerowanvch §tron,

fupG$qbyuń€&;indoEpćEibv .wvbNq/aYlodłót

(Fdpt pkł*. ń.nń ęidryroir]d

dnie....,,..,.,..,.,...,,


