
sUkcesywna dostawa piecżywa dla Miejskiego Pżedsrkola Nr34 W Płocku 2020r,

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Płook - Miejskie Przedszkole Nr 3.1 im. Kubusia Puchatka iJego Przyjaciół

z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku,

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

tel.24 ]64 8] 13

ZAPYTANIE OFERTOWE

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

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 34 rł.Płocku Zaprasza Państ\\,a do złożenia propoz)cji

cenowej na wykonanie zadania:

sukceslwna doslawa pieczywą dlą Miejskiegq PrzedszkoIa Nr 34 w Płocku - 2()20r."

1. Opi§ przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dośta\ła pieczvwa dla Miejskiego

Przedszkola Nr 34 im, Kubusia Puchatka i Jego Przviaciół z oddziałami

tnte8racyjnymi w Płocku w 2020r. Szczegółowy opis i Zakres zamówienia został

szcuegółowo opisany w oP]SlE PRllEDMIOTL ZAMÓ\Ą lENIA. Artykuły

żywnościowe wraz z podaniem maksymalnej wielkości zapotrzebowania zostały

opisane w zestau,ieniu rodzajowo-ilościowym. stanou,iącvm Załącznik nr l do

oP 1 S L| P RZE D M])TU ZAMóIII EN IA.

2, Termin realizacji zamórrienia:

od 01 §tycznia 2020 roku do dnia 3l grudnia 2020 roku.

3. DokumenĘv *1,magane, które naleł zatącąvć do oferty:

Zamawiający wyma8a, by każda olerta zawierała minimum następujące dokumenty:

Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę fomularz cenowy Załącznik NrJ

Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty Załącznik Nr 2

Skład surowcolł), pieczywa, którejest proponowane Zamawiająoemu przez Wykonawcę

4, Termin i miejsce zloienia propoz}cji cenosej:

l) oferty należv żłożyć ( data {.płynięcia do Zamawiającego) w tetminie do

dnia I J grudnia 20l9r., do 8odz, 10.00
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]) ofert}, należy złożyć w żamkniętej iopieczętowanej kopercie

w siedzibie Zama\\,iaiącego

Miejskiego Przedszkola nr 34 w Płocku - SEKRETARIA1'

ul, Harc€rska 2.09_:l]0 Plock osobiścię lub pocztą

5, Na kopercie na]eźy umieścić nazwę i adres Zamawiającego. naz\łę i adres

Wykonawcy oraz napis:

6. Krytęrium, którym zamawjający będzie kierował się przy wyborze oferty.jest jakośc

produktu, możliwości logistyczne oraz cena brutto,

7. Otwarcie ofeń nastąpi dnia ]l grudnia 20l9r.. o godz. l0:00 w siedzibie

Zamawiającego - w Sekretariacie Mieiskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku. ul.

Harcerska 2

8. lntegralną część zaptoszenia do złożenia of€rty stanowi oPIs PRZDDMIOTU

ZAMÓWIENIA wraz z l,ałącznikami nr l i 2.

9, Termin związania ofertą wynosj 30 dni,

l0,0 wyborze najkorzystniejszej ofert5, zamawiający zawiadomi oferentów za

pośrednictwem strony intemetowej przedszkola

]l.Zgodnie z ań. 13 ust, 1 i 2 tozpolządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dni'a 27 kwietnia 20l6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodne8o przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektyw), 95/46/WE (ogólne rozporządzęnie o ochfonie

danych) (Dz. Urz. UE L ] ]9 ż 0,1,05,20I6, str. l). dalej.,RoDo". informuję, że:

. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr ],l z
Oddz. Integr, w Płocku, ul. Harcefska 2,09-4]0 Płock, filia ul. Pocztowa l3. tel, (24)

36483 ] 3

. Kontakt 2 lnspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mai]:

iod@zjoplock.pl

,,Propozycja c€nowa na wykonanie uadania:

sukcesYwna dostawa pieczywa dla Miejskiego Przedszkol3 Nr 34 W Płock! 2020r,

NlE oTWlERAĆ PRZED 11l12lzo19 aodż,1o|oo"
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. Pani/Pana dane osobowe pźetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. l lit. a) i c)

RoDo w celu związanym z postępowaniem na dostawę pieczywa w 2020r.

. odbiorcamj Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania tj, l]rząd Miasta Płocka. Zarząd

Jednostek oświatowych - Jednostka Budżetowa w Płocku.

. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, prżeż okres 5 lat od dnia zakończenia

postępowania na dostawę pieczywa w 2020r.

. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakler dobrowolny. jednakże jest

to l,arunek konieczny do zawarcia Umowy ,

. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego

podejmorł,ania decyzji ani profilowania - stosowanie do art, 22 RoDo;

. posiada Pani/Pan:

l)na podstawje art. l5 RoDo prawo dostępu do danych osoborłrych Pani/Pana

dotycZących

2) na podstawie an, l6 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

3)na podstawie alt. l8 RoDo prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzężeniem przypadków, o których mowa w art,

l8 ust. 2 RODO;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. gdy

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

przepisy RoDo,
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Gmina - Miasto Płock - Miejskie Przedszko]e Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Prz aciół

z oddziałami lntegracyjnymi W Płocku,

ul. Harcerska 2.09-4l0 Płock. Filia: ul, Pocztowa ]3

tel. 2,+ 364 83 l]

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

l. Tytul i zakreś zamówienia

l) Przedmiotem zamówienia jest:

,,sukceslwna dostawa pieczlwa dla Miejskiego PĘedszkola Nr 34 w Płoc*u -
2020 |ok".

Artykuly żywieniowe wraz z podaniem szacunkowej wi€Ikości zapotrzebowania Zo§tały

opisane \ł,z€stawieniu rodzajowo ilościowym. stanowiącym Załącznik nr l do OPlSa,I

P RZE DMIoTl ] ZA MÓW] E N IA.

2) Podane ilości produktów są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu, Służyć one będą

wyłącznie do porównania ofert olaz wybrania olerty najkorzystnjejsżej, tzn, że nle

stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić

podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrea]iżo!łanych dostaw aIbo podstawy

do odmowy realizacji dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków

finansowych spowodowanych żmniejszeniem ilości i wartości dostaw pomiędzy

pozyc;ami w przedmiocie zamórł,ienia z zastrzeżeniem, iz w wyniku w\ł- zmian nie

zostanie przekroczona wartoŚĆ umowy,

3) Strony nie przewidują rł,aloryzacji cen produktów zawańych w ofercie Wykonawcy

w trakcic realizacji.

4) Artykuły żywieniowe porł,inny być dostarczane do Miejskiego Przedszkola Nr 34

w Płocku sukcesywnie. w miarę zgłaszanych potrzeb. z wyłączenicm przerw

działalności piacówki zwiążanych z organizacią roku szkolnego,

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przez ofe.entów, którzy przy

zamówieniu wymagają pżekroczenia tzw, minimum logistycznego.

6) Dostawy realizowane będą na podstawie bieżących zamówień składanych przez

uplawnionego pracownika Zamawiającego Za pomocą faksu, pocztą elektroniczną
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lub telefonicznie, dokonywanych z minimum jednodniowym wyprzedzeniem,

od poniedziałku do piątku.

7) Wykonawca dostarcży żamówioną partię dostaw kaźdorazowo w ustalonych

godzinach między 6i00 a 6:30,

8) Wykonawca dostarczy każdą zamóWioną pańię towarów na własny koszt, środkiem

transpońu wymaganym dla rodzaju dostarczonych lowarów żywnościowych,

zgodnie z oborł iau ujac} mi prlepisami,

9) Wykonawca zobowiązany jest do rozładowania i wniesienia towarów do

w§kazanych przez pracownika Przedszko]a pomieszczeń znajdujących się rł.

siedzibie Zamawiającego prży ul. Harcerskiei 2.09-4l0 Płock.

l0)Artykuły żywieniow€ muszą być dobrej iakości, świeże. nieuszkodzone. z

odpowiednim terminem przydatności, z odporł,iednimi wymaganlmi

zaś\,\,iadczeniami.

l l) olerowane produkty. a lakże sposób ich przewozu i przechowywania t inny

spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyclącego

produkcii i obrotu ży\\,ności, a w szczególności: ustawy o bezpieczeństwie żywności

iżywienia (z 20l5., poz. 594_ z póżn. zfi.); ustawy z dnia 2] grudnia 2000 r, o

jakości handlowej artykułów rolno -- spożyŃ,czych (Dz. U. z 201 5 r, poz.618 z późtl.

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

(Dz. U. z 20l4 r. poz, 1577 z późn. zm.) u,raz z aktami wykonawczymi na

podslawie tych ustaw,

]2)Ofe.owane produkty, a także sposób ich przewozu i przechowyuania rłinny

spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego

produkcji i obrotu żywności, a w szczególnościi ustawy o bezpieczeństwie żyWności

i żywienia (z 2015., poz. 594, z póżn. zm.); ustawy z dnia 2l grudnia 2000 r. o
jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz, U, z 20I5 r. poz.618 z późn-

zm,) oraz ustawy z dnia I6 grudnia 2005 r, o produktach pochodzcnia,,\t;er,7ęcego

(Dz. U. z 20|4 r. poz. l5'}7 z późn. zm.) wraz z aktami wykona$cz)mi na

podstawie tych ustaw,

13)Oferowane produkty winny §pełniać wymagania wymienione iv Rozporządzeniu

Ministra Zdlowia ż dnia 26 sierpnia 20l6 r. w spra\\,ie grup środków spoźywczych

przeznaczonych do sprzedaźy dzieciom i młodziezy w jednostkach systemu oŚwiat}'

oraz wymagań, jakie muszą spełniaĆ Środki spożywcze stosowane w ramach
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żywienia zbiorowego dzieci i młodziezy w tych.jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz.

1 l54).

]4)Każdy plodukt winien być wyproduko\ł,any i wprowadzony do obrotu zgodnie

z normami systemu HAcCP. GMP/GHP.

l5)Jakość dostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami

oraz atestami dla produktów pięnłszego gatunku/klasy,

l6)Dostarczane produkty spełniać muszą ptawem określone wymo8i dla tych

produktów w tym wymogi zdrowotne. Materiał opakowaniowy *,inien być

dopuszczony do kontaktu z żywnością. Każdy asońyment produktó\Ą musi być

dostarczony W oddzielnym pojemniku, Produkty \\ puszkach Winny być

wyposażone w clementv do otwierania ręcznego, bez pomocy otwieracza

mechaniczne8o. Produkty spożywcze powinny być dostarczone w oryginalnych,

nienaruszonych opakowaniach, oznakowanych zgodnie z \t)maBaniami

Rozporządzenia Minjstra Ro]nictwa iRozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w

sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spoźywczych (Dz, U. z

2015 r. poż, 29). opakowania produktów spożywczych powinny zawierać takie

informacje jak: nazwę produktu. naz\łę i adres producenta lub przedsiębiorcy

paczkującego środek spożywczy, wykaz i ilość składników lub kategorii

składników, zawartość netto w opakowaniu, datę minimalnej trwałości lub termin

przydatności do §poż}cia. walunki przechowywania oraz tabela wańości odży\łczej.

l7) Wykonawca zoborł,iązuje sig do nieodpłatnego użyczenia skrzynek prz},

każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okres do następnej

dostawy,

l8) Dostarczane produkty będą świeże. pełnowartościowe, na|eżytej jakości oraz będą

dostarczane nie później, niż w połowie okresu prz}datności do spożycia

przewidzianego dla danego produktu.

l9)Zamawiający może dokonać zmiany w asonymencie określonej w pakietach.

20)Dostarczane produkty muszą być zgodne z opisem Zawańym w żłożonaj olircie,

2l) Wykonawca ponosi odpowjedzialność za \łady .iakościo\łe dostarczanych

produktów (uklyte, nie ukryte) i za uszkodzenia powstałe w $,yniku ich transportu

oraz zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany Wadliwego towaru we własnyfi

zakresie i na własny koszt w telminie nie dłuż§żym niż do godz. 10:30 w dniu

do§tawy.

ł
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22)Jakość organoleptyczna żywności. której nie można ocenić p.zy prz ęciu towaru.

sprawdzana jest przy produkcji. W przypadku nie spełnienia wymagań. !uro$iec

zostanie zwlócony do§ta\ł,cy, a t'akt ten zostanie odnotorł,any w formularzu

reklamacyjnym. W przypadku nieodpowiedniego oznakowania oraz środkórv

spożywczych po dacie minimalnej trwałości lub przekroczonym terminie

przydatności do spożycia, nastąpi odmowa prz},jęcia odnotowana w formularzu

reklamacyjnym. Potrójna odmowa przyjęcia towaru przez Zamawiającego

skutkowaó będzie rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy.

23)ofero$,aną wańość brutto naleźy skalkulować tak, aby zawierała w sobie cenę

netto, koszty transponu, koszty dostawy oraz obowiązu_iący podatek VAT-

24)Niedostarczenie zamówionych produktów w uzgodnionym terminie lub odmowa

dostawy zostanie udokumentowana notatką służbową. Powyższe incydenty sumują

się z opisanymi w pkt. 2i - trzykrotne powtórzenie opisanych incydentów

skutkować@
25) Kryterium. którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jest

jakość produktu, możliwości logistyczne oraz cena brutto.

26)Pieczywo musi być w l00% naturalne, Nie może zawierać dodatku m.in, kwasów

Sztucznych i polepszaczy,

2. TERMl N WYKONA\lA ZAMÓWIENlA

Wl,konanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie od 0|.0].2020 r. do

3].12.2020 r,. zgodnie z za\łaltą umową! na podslawię zamówień składan,Ych przez

Zamawiającego telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicżnej,

3. WARUNKI PŁATNOŚCI

Wymagany termin płatności wynosi 1,{ dni od daty otrzymania przez Zamat\iające80

prawidłowo wystawionej faktury, po dostawie każdej pańii towarów. Płatność

nastąpi przelewem na konlo Wykonawcy, Zamawiający oświadcza. że będzie

realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechaniżmu podzielonej płatności

tzw. split payment.
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Załacznik Nr l- Formularz oenowv

Lp, NAZWA PRODUKTU Jedn.
miary Ilość

cena
j€dno§tkowa

cena stawka

I ch]ęb 7sr.kly trojony 0,5_0.ó kg l l00

2 ch]eb be4lutmot!}. lÓżne rodzaje 2.10

] Chleb rŁos} klojon) 0,5-0.6 k8 55

Chleb §ielożimist_v kojonr 0.,1-0.ó k8 l25

5 Chleb żytni krq]on) 0.il5-0.ó k8 95

BU lka ,.\ rocławska" krcjoDa 0.3-0.4 k8 5ó5

7
Butka..§roclasska" siclożiMiśa krojona

0.3-0.4 k8
250

8 kg ó0

9 Bulka bagietka0,35-0.5 k8

l0 Bulka kaiżerka 0,05-0,0ó kg 1930

]l l]ułka grananka 0.06_0,08 kg l15

12 Drożdżóska 2 Serem/dżemen. ok, 0.1_0.I2 kg 320

13 Chl.b orkiszo$y klojonr- 0-2.0.3 kg 80

l.{ chl.b żytnio-psz.nn} klojon} 0,]_0.5 k! l25

l5 Chlcb 8ry cżeo-łlni klojony 0.]_0.5 kg 50

l6 chleb pś^nno,żylni ki.jońy 0.3_0,5 kg l25

l?
Chieb psżenno_ąvh i z siemienien, otlębarńi

psżcnńyńi i zifidńi 1oi lrcion) 0.3_0,5 k8
30

(wszystkie pozycje zsumowane razem)

podps p iecżęć WVko nawcy
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odpowiadając na zaplo9enie do żlożenia ofertycenowejna "sukcesyvną dostawę p]eczyva dla MieFkiego Pżed9ko a Nr
34 W Płocku- 2020 lok" oferujemy Wykona nie pnedmiotu zamóW]en a żgodn ie z WymaBa n]a m zawa ńyńi w oPls/E
PRzEDMlo' UzAMÓwlENlA za niżej Wymien]oną cenę:

z8odn e z formu16rzeń a§onyńentowo,ceńowyń - załąc Lń]k ńr 1do oPl,Ll PRzEDMloTU zAMÓwlEN]A.

1, ośwadczamy, że pEedm ot żamóWienia na który skiada my ofeńę zobowązljemy5ię rea]iżóWać sukcesylvn]e od

dnia 01stycun]a 2020 r, do 31g.udnia 2020l,, zgodniez zawarcą umową na pod§tawie ż.ńóWień śkladanych
pru er Ża mawiającego

2 ośWladczamy, że towary będące pżedmiotem niniejsżej ofeńy odpowi.dają Warunkomjakościowym ż8odnym ż
obowlązljącym źteśta m , po sklm i norma mi, prawem .Vvnośclowym Wraz z o bowiązującym] zasada ń i GM P i

GHP oraż systemem HAccP,
3, Gwa.antujemy nieżm ennośćofertowźnych cen przez caiyokles real]zacj]umowy,
4 Wyraźamyzgodę na platnośćfakturwlerminie 14 dn]od datyotrzymaoia przezZamawiające8o plawidlowo

wynawioiej faktury, każdolazowo po do5talcżońej pa ńi] towa rów,

5. zobowiąztJj€mY się do dostaWy prż€dmiotu zamów]en]a w term]n]e wskazanym pE€z zamaWiające8o ód daty
otrżymania ż.mówienia prże§lanego ża poŚrednictweń telefon! lUb dlogą elektloniczną przeż żamawla]ące8o

6, zobowiążUjemv śię do realizacji dośt.wv do pomie§żczeń żnajdu]ącyćh §]ęwsiedz bi€ żam.wlającego przy u],

HarceBklej 2, Piock, Wg specyflkacj asońymeniowej dośtaw.
7 oświadczamy, źe zapornaiśńy sięz oPlsEM PRzEDMloTu ZAMÓWEN|A l nEwńonmy do nLego żastrzeżeń oraz

Uzyskal]śmv W5.elk]e ]nfomac]e niezbędne do praWidloWego przygotowania iu|ożen]a n n]eFzejofeńy.
& ośWia dcżamy, że j€§teśmy zw]qza n i ninieFzą ofeńą p trez okre5 30 d n od d n ia upływu terńińu sklada nia ofeńy
9 oświadcżańy, że zapozńal]śńysię oc.akc€ptujeńy postanowenia Wzoru uńowy jżobowiązujeńv śę w

pżypadku Wybolu naye] ofeńV, do]ej zawarcia W mie]sc! orazterminie Wyznaczonvm przeż zamaW a]ą.e8o,
]0, oferta wraz z raiącznikaml żawiela lącżnie ,, ,, kolejno żapkanych iponumerowanych stron,
t1, Wylażań zgodę na pEetwandnie moich danych osobowychdla polneb ni€zbędnych dorea żacjipnedmiotu poslępowóńia
12, ośWi3dczam, ż€żapoznat€m śęż klaużUlą nfórmacY]ną żawanym w pkt 11żapro!żenia dożloź€n a óf€ńy,
13 ośwadczań, ze wyp€lnił€m obowiązk inlomacyjn€ pnewidżianewart 13lUbań.14 qóln€go rozpo2ądzen aoochron€

danych,,RoDo" Wóbec o§óbfiży.żny.h, od który.h dańe olobowe beżpołednio ]ub połedn o poży9katem w.elu Ub €8anla się
o udzieei ezańówićn a publicżnegownin eFzym postępowaniu.

14, Wyrażam 4odę ńa podańie ]nfolńócji doty.u ący.h WykonóWcyńiezbędnychdo oglog€na W}nikuzópttańia ofertowĘó na

dostawępi€ayvadoMiejski€goPn€dśzkolaNr34WPtockunarok2020 nastronć ntern€low€j Biuleiynu nfo.mac]
Publicżńej łmawiając€go,


