
Kobiór, dnia 18.01.2018r.

Zaproszenie do złożenia oferty 
na dostawę artykułów spożywczych 

dla Gminnego Przedszkola w Kobiórze w roku 2018
dot. zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro 

Gminne Przedszkole w Kobiórze, ul. Rodzinna 1, 43-210 Kobiór zaprasza do złożenia oferty: 

I. Opis przedmiot zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w roku

2018  do  Gminnego  Przedszkola  w  Kobiórze,  ul.  Rodzinna  1,  43-210  Kobiór  z
następujących grup asortymentowych tj.:

 mięso i wyroby mięsne
 ryby
 pieczywo i inne wyroby piekarskie 
 nabiał (produkty mleczarskie)
 owoce i warzywa
 pozostałe artykuły spożywcze

2. Zamawiający informuje, że podane w formularzu asortymentowo – cenowym ilości są
szacunkowe i określają przewidywaną ilość artykułów spożywczych i zastrzega sobie
prawo zamawiania mniejszej ilości towaru w zależności od potrzeb wynikających ze
zmniejszenia  się  liczby  dzieci  i  pracowników  (zmniejszenie  się  ilości  osób
korzystających  z  posiłków  w  danym  miesiącu,  wzmożona  zachorowalność  lub
nieobecność dzieci i pracowników z innych przyczyn, wystąpienie dodatkowych dni
wolnych w roku kalendarzowym, itp.).

3. Szacunkowe ilości  materiałów podane w formularzu  cenowym nie  są  wiążące  dla
Zamawiającego  przy  realizacji  zamówienia,  są  podstawą  dla  Wykonawców  do
sporządzenia oferty.

4.  Rzeczywiste  ilości  zamówienia  będą  wynikać  z  bieżącego  zapotrzebowania
Zamawiającego.

5. W  przypadkach  zwiększenia  się  ilości  artykułów  nie  przewidzianych  przez
Zamawiającego, zostanie złożone zamówienie uzupełniające w dniu dostawy.  

6. W przypadku  zmiany  ilości  zamawianych  towarów z  tego  tytułu  Wykonawcy  nie
przysługuje żadne roszczenie finansowe ani prawne.

7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

8. W  przypadku  wskazania  przez  Zamawiającego  produktów  posiadających  nazwy
towarowe, do każdego z tych produktów ma zastosowanie zapis „lub równoważny”
(zgodnie  z  art.  29  ust.3  Pzp).  Produkty  równoważne,  to  produkty  o  parametrach
porównywalnych lub lepszych, nie pogorszonych. 

9. Produkty  spożywcze  objęte  dostawą  powinny  spełniać  wymogi  sanitarno-
epidemiologiczne  i  zasady  systemu  HACCP  w  zakładach  żywienia  zbiorowego
między innymi:  
a) Posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty; 



b) Posiadać odpowiednie  oznakowanie,  czyli  datę  minimalnej  trwałości i  termin
przydatności do spożycia; 

c) Posiadać odpowiedni system przewożenia towarów – zachowanie rozdzielności
transportu;  

d) Posiadać  odpowiednią  temperaturę  podczas  transportu  i  warunki  sanitarne
pojazdu;  

e) Muszą odpowiadać normom jakościowym; 
f) Transport oferowanych artykułów spożywczych musi odpowiadać wymaganiom

sanitarnym dotyczącym środków transportu żywności  określonych przepisami
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.
U. z 2015r., poz.594 z póź. zm.)  

g) Wykonawca  dostarczy  produkty  spełniające  wymagania,  o  których  mowa  
w Rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dnia  26  lipca  2016r.  w sprawie  grup
środków  przeznaczonych  do  sprzedaży  dzieciom  i  młodzieży  w  jednostkach
systemu  oświaty  oraz  wymagań,  jakie  muszą  spełniać  środki  spożywcze
stosowane  w  ramach  żywienia  zbiorowego  dzieci  i  młodzieży  w  tych
jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154). 

10. Poszczególne zamówienia partii  towarów składane będą osobiście lub telefonicznie
przez Intendenta lub inną osobę upoważnioną przez zamawiającego.

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy (dostawa i wniesienie towaru)
w dni robocze na wskazane miejsce na telefoniczne lub osobiste zamówienie. Koszty
i  ryzyko  transportu  ponosi  Wykonawca.  Termin  realizacji  zamówienia  powinien
nastąpić do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia.

12. Wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  za  zrealizowanie  poszczególnych  dostaw
stanowić będzie suma iloczynów cen jednostkowych i ilości dostarczonych artykułów.

13. Termin płatności: przelewem do 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo sporządzonej
faktury  VAT do  siedziby  Zamawiającego.  Zamawiający  nie  przewiduje  udzielania
zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

14. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści i warunków umowy w przypadkach
wystąpienia  okoliczności  nie  wynikających  z  winy  Wykonawcy.  Zmiany  treści
i warunków umowy w formie pisemnej aneksu mogą nastąpić w przypadku: 

a) zmiany  danych  adresowych  oraz  danych  osób  odpowiedzialnych  za  wykonanie
zobowiązań umowy po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy; 

b) ustawowej zmiany stawek VAT.

II. Kryterium oceny ofert: cena 100 %. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą
ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego.

III. Forma złożenia oferty :
1. Oferenci powinni stworzyć ofertę cenową na formularzach załączonych do niniejszego

zapytania.
2. Ceny  jednostkowe  netto  i  brutto  powinny  być  podane  w  polskich  złotych,

z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
3. W cenę należy wliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Cena oferty

brutto  jest  ceną  ostateczną  obejmującą  wszelkie  koszty  i  składniki  związane
z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

4. Ofertę  oraz  wszystkie  załączniki  do  oferty  podpisują  osoby  uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy.



5. Ofertę   należy  przesłać  lub  złożyć  osobiście  w  terminie  do  31.01.2018r.
do godz.  15.00  na  załączonych  formularzu  w  zaklejonej  kopercie  w  Gminnym
Przedszkolu w Kobiórze,  ul.  Rodzinna 1,  43-210 Kobiór  z dopiskiem  „Oferta  na
dostawę artykułów spożywczych dla Gminnego Przedszkola w Kobiórze”.

IV. Pozostałe informacje
1. Zaproszenie  dotyczy  zamówień  o  wartości  poniżej  30 000  euro.  Nie  mają

zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  unieważnienia  postępowania  bez  podania

przyczyny. 
4. Kontakt  w  sprawach  związanych  z  niniejszym  zaproszeniem  w  dniach  pracy

Gminnego Przedszkola w Kobiórze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00
do 15.00 pod numerem tel. 32 2188166.

Do zaproszenia dołączono:
1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy


