ZAMAWlAJĄcY:
cmina Miasto Płock - Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka iJego Prżyjaciół
z oddzialami Integracyjnymi w Płocku,
ul. Harcerska 2. 09-410 Płock. Filia: ul. Pocztowa l3

tel,24 364 83
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ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień Publicznych)

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku zaprasza Państwa do złożenia propozycji
cenowej na wykonanie zadania:

Sukcesywna doslawa flb i płzetworów flbnlch dla Miejskiego Plzedszkola Nf 31 ll,

Plocku

- 20I8l,"

1. Opi§ przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ryb

i

przetworów rybnych dla

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

i zakres zamówienia został
oPIslE PRZEDMloTU ZAMÓWlENlA. Ańykuły

Integracyjnymi w Płocku w 2018r. Szczegółowy opis

szczegółowo opisany
żywnościowewlaz

2.

z

w

podaniem maksymalnej wielkościzapotrzebowania zostały

opisane

w zestawieniu rodzajowo-ilościowym, stanowiącym Zalącznik nr

OPISU

RZED MIOTU ZA MÓW IENIA.

P

l

do

Termin realizacji zamówieniai
Od 01 śtycznia2018 roku do dni& 31 grudnia 2018 roku.

3,

Dokumenty wymagan€,

które

naleł zalączyć do

of€rty:

Zamawiający wymaga, by kazda ofeńa zawierała minimum następujące dokumenty:
Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę fbrmularz cenowy

4.

Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz

oferty

-

Załącznik Nr l

Zalącznik

Nr2

Termin i miejsce zlożenia propozlcjicenorrej:

t)

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

2)

ofęrty nalęży złożyć;

sukcesywna dostawa ryb iprzetworóW rybnych dla Mjejskie8o Prżedszkola Nr34 W Płocku - 2018r,

a)

w siedzibie Zama\Ąiającego:

Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku - sEKRETARIAT
ul. Harcerska 2. 09_4l0 Płock

b)

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

orzedszkolekubusia34@email.com

5. Na kopercie/w e-mailu należy umieścićnazwę i

adres Zamawiającego. nazwę i

adres Wykonawcy oraz napis:

"PropoaYcla

c€nowa

na wYkonanie zadania:

sukcesywna dostawa ryb iprzetworóW rybnYch dla Mi€jskiego

Przedsżkola Nr 34w Plocku -2018r,

lllE oTvvlERAĆ PRZED 3ol LLl m17 Eodż, Lo|m"

6.

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

7. otwarcie ofert
Zamawiającego

30 listopada 2o17t.. o godz. l0:00 w siedzibie
- w Sekretariacie Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku, ul.
nastąpi dnia

Harcerska 2

8,

do zlożenia oferty stanowi oPIs PRZEDMIoTU
ZAMÓWIENIA wraz zZałącznlkami nr l i 2.

9.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Integralną częśćzaproszenia

l0.0

wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za

pośrednictwem strony internetowej przedszkola

sukcesywna dostawa ryb iplzetworów rybnych dla Miejskiego Przeds2kola Nr 34w Plocku -2018r,

Gmina

- Miasto

Płock - Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół
z odóziałafii lntegracyjnymi w Płocku,
ul. Harcerska 2, 09_4l0 Płock, Filia: ul, Pocztowa 13

te|.24 364 83
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

l.

Tytuł i zakres zamówienia

)

1

Przedmiotem zamówienia jest:

,sukceslN,ną dostal,a ryb i pfzetN,orów rybalch dla Miejskiego Płzedszkola

Nl31w

Plocku - 2018 lok".
Ańykuły żywieniowe wraz z podaniem szacunkowej wielkości zapotżebowania zostały
opi§ane w zestawieniu rodzajowo
P

- ilościowym,stanowiącym

Załącznik w

l

do

oPIsU

RZED MIOTU ZA MÓW I E N ]A.

2)

Podane ilości produktów są szacunkowę i mogą ulec zmniejszeniu. Służyó one będą

wyłącznie do porównania ofert oraz wybrania oferty najkorzystniejszej, tzn. że nię
stanowią ostatecznego lozmiaru zamówi€nia,

w wyniku czego nie mogą stanowió

podstaw do zgłaszania rcszczeń z tytułu niezrealizowanych do§taw albo podstawy

do odmowy realizacji dostaw. Zamawialący nie będzie ponosił ujemnych skutków
finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilościi wańości dostaw pomiędzy
pozycjami w przedmiocie zamówienia z zastżeżeniem, iż w wyniku ww. zmian nie
żostanie 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 Przedszkola Nr

w Płocku sukcesywnie, w miarę

zgłaszanych pottzeb,

z

34

wyłączeniem przerw

działalnościplacówki związanych z organizacją roku szko|nego.

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przez oferentów, którzy
zamówieniu wymagaj ą plzeyłoczenia tzw. minimum logistycznego.

przy

sukcesYwna dostawa ryb iprzetworóW rybnych dla Miejskiego Prz€dszkola

ó) Dostawy lealizowane

Nr 34w Płocku -2018r,

będą na podstawie bieżących zamówień składanych przez

uprawnionego pracownika Zamawiającego za pomocą faksu, pooztą elektroniczną

lub telefonicznie, dokonywanych

z

minimum jednodniowym wyprzedzeniem,

od poniędziałku do piątku.

7) Wykonawca dostarczy zamówioną pańię dostaw każdorazowo w

ustalonych

godzinach międz) ó:00 a l l:00.

8) Wykonawca dostarczy każdą zamówioną pańię towarów na własny koszt, środkiem
tEnspoltu wymaganym dla rodzaju dostarczonych towarów żywnoŚciowych,
lgodnie

l

obowiąZującymi prżepisami,

9) Wykonawca zobowiązany jest do rozładowania

i

wniesienia towarów do

wskazanych przez pracownika Przedszkola pomieszczeń znajdujących

się

w

siedżibie zamawiającego przy ul. Harcerskiej 2,09-410 Płock.

l0)Ańykuły żywieniowe muszą być dobrej jakości, świeże,nieuszkodzone, z
odpowiednim t€rminem przydatności, z odpowiednimi wymaganymi
zaświadczeniami.
l

l)

oferowane produkty, a takźe sposób ich pżewozu iprzechowywania winny
spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego

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

i żywienia (z 2ol5,, poz. 594, z późn. zrn.); ustawy z dnia 2l grudnia 2000 r. o
jakościhandlowej ańyktrłów rolno

-

spożywczych (Dz. U.

z20l5

r. poz.678 z późn.

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

(Dz. U. z 20l4 r. poz. 1577 z późn, zfi,) wraz z aktami wykonawczymi na
podstawie tych ustaw.

12)oferowane produkty,

a takźe 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 póżn. zm,); ustawy z dnia

2l

grudnia 2000 r. o

jakościhandlowej ańykułów ro|no §pożywczych (Dz, U, z20l5 t. poz.678 z późn.
zm.) oraz ustgwy z dnia |6 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego

(Dz. U, z 2014 t. poz. 1577 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawcz}mi

na

podstawie tych ustaw.

l3)Oferowane produkty winny spełniać wymagania wymienlone w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 26 sieryńia 20l6 r. w sprawie grup środków spożywczych

i)
łę

sukcesywna dostawa ryb i prżetworów rybnych dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku - 2018r.

ptzezna.zony.h do sprzedaży dzieciom i młodzieżyw jednostkach systemu oŚwiaty

oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach
żywienia zbiorowego dzieci i młodzięży w tych jednośtkach (Dz. U. z 2016 r. poz.
Il54).

l4)Każdy produkt winien być wyprodukowany
z normami systemu HACCP, GMP/CHP.

i

wprowadzony do obrotu zgodnie

]5)Jakośćdostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi prżepisami
oraz atestami d|a produktów pierwszego gatunku/klasy.

l6)Dostarczane produkty spełniać muszą plawem określone wymogi dla tych
produktów w tym wymogi zdrowotne- Materiał opakowaniowy winien być

z żywnością.Każdy aśońyment produktów musi być
dostarczony w oddzielnym pojemniku. Produkty w puszkach winny być
wyposażone w elementy do otwierania ręcznego, bez pomocy otwieracza
dopuszczony do kontaktu

mechanicznego. Produkty spożywcze powinny być dostarczone w oryginalnych,

nienaruszonych opakowaniach, oznakowanych zgodnie
Rozporządżenia Ministra Rolnictwa

i Rozwoju Wsi z dnia 23

z

wymaganiami

grudnia 2014 r. w

sprawie znakowania poszczegóInych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z
2015 r. poz.29). opakowania produktów §pożywczych powinny zawierać takie
informacje jak: nazwę produktu, nazwę

i

paczkującego środekspożywczy, wykaz

adres producenta lub przedsiębiorcy

i ilośćskładników lub

kategorii

składników, zawartośćnetto w opakowaniu, datę minima|nej trwałości|ub termin
przydatności do spożycia, warunki przechowywania oraz tabela wańości odżywczej.

17)Wykonawca zobowiązuje

się do

nieodpłatnego użyczenia skrzynek przy

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

l8) Dostarczane produkty będą świeże,pęłnowańościowe, naleźytej jakościoraz będą

dostarczane

nie później, niż w połowie okresu

przydatności do spożycia

przewidzianego dla danego produktu,
19)Zarnawiający może dokonać zmiany w asortymencie określonejw pakietach.
20) Dostarczane produkty muszą być zgodne z opisem zawartym w złożonej ofercie.

2l)wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostarczanych
produktów (ukryte, nie ukryte)

iza

uszkodzenia powstałe w wyniku ich transpońu

oraz zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym

sukc€sywna

dostawa ryb iprzetworów rybnych dla Miejskiego Przedszkola Nr34 W Płocku - 2018r.

zakresie i na własny koszt w terminie nie dlużśzymniż do godz. 10:30 w dniu
dostawy.

22)Jakośćorgano|eptyczna 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 nieodpowie dniego oznakowania oraz
po dacie minimalnej trwałościlub przekroczonym

reklamacyjnym.

środków

§pożywczych

terminie

prżydatnoścido spożycia, nastąpi odmowa przyjęcia odnotowana w formularzu

reklamacyjnym. Potrójna odmowa przy.jęcia towaru

paęz

Zamavriającego

skutkować będzie rozwiązaniem urnowy z winy Wykonawcy.
23)

oferowaną wartośćbrutto należy skalkulować tak, aby zawierała w sobie cęnę
netto, koszty t ansportu, koszty dostawy oraz obowiązujący podatek

24)

VAT.

Niedostarczenie zamówionych produktów w uzgodnionym terminie lub odmowa
dostawy zostanie udokumentowana notatką służbową.Powyższe incydenty sumują

się

z

opi§anymi

w pkt. 21

-

tlzyklotne poMórzenie opisanych incydentów

skutkować bedzię rozwiazaniem umowy z winy Wykonawcy

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

2. TnRMIN wYKoNANlA zAMówIENlA
Wykonanie zamówienia odbywaó §ię będzie sukcesywnie od 0|,01.2018 r. do
31,1,2.2018 r., zgodnie

z zawartą umową! na podstawie zamówień składanych przez

Zamawiającego telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej,

3. WARUNKI PŁATNoścl
Wymagany termin płatnościwynosi l4 dni od daty otrzymania pżez zarnawiającego

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

sukcesywna dostawe ryb iprżetworów rybnych dle Mi€jskiego

Przedsżkola Nr 34W Plocku -2018r-

Załącznik Nr |
NAZWA PRODUKTU

J€dn.

miary

-

Formularz cenowy

ceni

cena

netto

brutto

llość jednostkowa

w3ńośó
brutto

RYBA - MIRUNA
l
fi

2

let b€z

skóry, 9la^na max

kg

565

kg

l6

sź,

75

7o/o

RYBA - MAKRELA

RYRA - TI]ŃCZYK
3

kawałki, pusżka, w oleju roślinnym. opak,
jednostkowe l70g

ŁĄCZNA CENA NETTO ZA CAŁOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

-

(wszystkie pozycje zsumowane razem)

miejścowość,data

podpis i pieczęĆ WYkonawcY

DYnFKToR

Nli.jślici]D Ił.: \Js:t.ri nr

3l

stawka

vAT

sukcesYwna dostawa ryb ipnetworóW rybnych dla Miejskiego Prz€dsżkola

Nr 34w Plocku

żałącznikNr

-2o18r

2-

Formularz oferty

(pieczęć f irmowa Wykonawcy)

Nażwa WykonaWcy:,.,,.,.,.
Adres wykonaWcl/:,.,.,..,,....,.,...,..,.,.,,....,
REGoN,.,,....,,...,,,......,.,.,.,..,.,...-...,..,..... NlP
TEL.....,,,.,.,.,,,,...,,,.......,,...,..,

e,mail:

gE!&!A
do złożeniaofeĄ cenow€i na "sukc€sywną dostawę ryb i Pn€tworów rybny€h dla
MIejskiego Paedrkol. Nr34w Płocku_ 2018 rok" oferujemy Wylonanie pnedmiotu ża mówi€nia z8odnie zWyma8aniami
zawaftymi w oPlgF PRzEDMlofu ZAMÓWEN|A za niżeJ wńienioną cenę:

odpowiadającna zaprc5zeni€

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

zgodnie

1.

z

formulaĘ€m a§ortymentowo<enowYm

- załącz nik nr 1óo oPlsu PRZEDMI1TU ZAMÓWENIA.

ośwladczamy, źe pżedmiotzamówienia na który skl.damy ofeńę zobowiążUjemy się r€alizować sukcesywnle od
01stycżni.2018l. do 318rudnia 2018r,, zgodniezzawańą lmową na pod§tawie zamówień sk|adanych pnez
zamawiającego,
dnia

2,

oświadczańy, żetowarybędące pnedńiotem nini€jszej
obowiązując"ymi at€stama,

3,
4.
5,
6,
7.
8,
9,
ją

ofeĄodpowiad.ją warunkomjakośclo$.ym zcodnyfi

pokkiminomami, plaWem ż!1l\/nościowymW6zz obowiązującVmi ża§adami GMP i

z

GHPorazsyst€mem HAccP,
niezmien.ośl ofeńowanych cen przez cały okre§ realizacji umowy,
Wyraźamyzgodę na pł.tnośćfakturw terminie 14 dni od daty ovzymania pEez ż.mawiające8o prawldlowo
wy§tawionej fałturY, każdorarowo po dostarczonej Partii towarów,
Gwarantuj€my

zobowiązujemy się do dostawY pżedniotu zamówienia w teminie wskaza nym pftez zamawiającego od daty
otnymania zamówienia pneslanegoza pośrednjctwem telefonu lubdro8ą elektroniczną pnez zamawiająceto,
zobowiąu ujemy 9ię do rea lizacji dostawy do pomi€§zczeń
znajdujących się w siedzibie za mawiającego plzyul,
Harce6kiej 2, Ptock, wc specyfika€ji asońymentowej dostaw,
oświaóczańy, że zapoznaliśńy się z oPlsEM PRz€DMtoIu zAMÓwlENlA i nie wnasimy do ni€go zastu eżeń o.az
uzy§ka liśmy wgelkie infomacje niezbędne do prawidlowego pEy8otowania irożenia njniej§żej ofelty,
ośwladcżamŁżejesteśmyzwiązanininieFżą ofeną pfzez okres 30 dni od dnia upływu terminu skladania ofeĄ,
ośwladczamy, że żapozna liśmy się oraz akceptujemy postanowienia Wzoru Umowy i zobowlązujemy śięw
pnYpadku wyboru naszej ofeĄ, do jej zawalcia W mieFcu oraz terminie wyznaczonym plzeż zamawiającego.
ofeńawńż z zatącznilami zawiera tącżnie ,..... kolejno zapisanych ! ponum€rowanych §tron,

dnia
triDWiom*ą/w*d.Ó

Pde!ąoby!mąo9lĘ]doćp€E
(Fdp

,

i

ptqłb im*mr lrnlhy
i

DYREKToR

pdPt)

