
Dostawa artykulóW spożywczych różnych do Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Piocku - 2020r.

ZAMAWIAJĄCY:

Cmina Miasto Płock - Miejskie Przedszkoie Nr 34 im. Kubusia Puchatka iJego Prz aciół

z Oddziałami Integracyjn},mi w Płocku,

ul. Harcerska 2.09-4l0 Płock. Filia: ul. Poożtowa l]}

tel,24 36,t 83 l3

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENlA OFERTY

(na podstawie ań.,ł pkl. 8 ustawy , Prawo Zamólvień Publicznych)

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 34 u,Płocku zaprasza Państwa do zlożenia oferty na

wykonanie zadania:

Do§tawa art!kułóh| sPożywczych ńżn!ch do Miejskieqo Pfzedszkola Nł -J4 |] Płocku -

2020l,"

]. Opi§ przedmiotu znmówienia:

Pr?edmiotem zamówienia j€st sukcesyu,na dosta\Ą,a artykułów spoży\\,cZych różnych

dla Miejskiego Przedsżkola Nr 34 im, Kubusia l'uchatka i Jego Przyjaciół z

oddziałami Tntegracinymi w Płocku w 2020r_ Szcuegółowy opis i Zakres

zamówienia został szczegóło\ło opisany w oPIslE PRZEDMIoTtj ZAMoWlENlA,
Art),kuł} ż},wnościowe wraz z podaniem maksymalnej wielkości zapotrzebowania

zostały opisane w zestawieniu rodzajowo_ilościowym, stanowiącym Załącznik nr 1

do oPISU PRZEDM\OTU ZAMóWIENIA.

2, Termin lealizacji zamó\dienia:

Od 0l §tycżnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

3, Dokum€nty wymagane, które należy zaląc7rć do ofer§:

Zamawiający w},maga, by kazda ofcrta żawierała min;mum następujące dokumenty:

Wypełniony i podpisany przez Wlkonawcę lormularz cenow}, Załącznik Nr l

Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofeń}, - Załącznik Nr 2

4, Termin i miej§ce l|ożenia propoz}cji cenosej:

l) ofeny naleźy złożyć ( data Wpłvnięcia do Zamawiającego) w lerminie do

dnia l ] grudnia 20l9r.. do godz, l0.00
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2) ofeńy należy złożyć w zamkniętej iopieczętowanej kopercie

rł siedzibie /amart iajaceg"

Miejskiego Przedszkola nr 34 w Płocku, SEKRE'IARIAT

ul. Harcerska 2.09-4]0 Płock osobiście lub pocztą

5. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiająccgo, nazu,ę i adres

wykonawcy oraz napis:

,,Propozy.'a c€nowa na wykonanie zadania:

Dostawa ańykulów spoźywczy€h róźnych do Miejskie8o Przedszkola Nr 34W Płocku - 2020r.

NlE oTWERAĆ PRZED 11l12l2oL9 Eodż. Lo|og'

ó, Kryterium, którym zamawiający będzie kierował się ptzy wyborze ofertyjestjakość

produktu, możliwoŚci logistyczne oraz cena brutto.

7. otwarcie ofert nastąpi dnia ll grudnia 20l9r.. o godz. l0:00 w siedzibie

Zamawiającego - w Sekretariacie Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płooku, ul.

Harcerska 2

8. Inte8ralną część zaproszenia do żłożenia oferty stanowi oPlS PMEDMlol'U
ZAMÓW]ENIA wtaz z Załącznikami nr l i 2.

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

l0, o wyborze najkorzystniejszej ofeńy zamawiający zawiadomi oferentów Za

pośtednictwem strony internetowej przedszkola

ll,Zgodnie z art. ]3 ust. l i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 20l ó r, w sprawie ochrony osób fi/ycżnych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepł}wu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4ólWE (ogóln€ rczporządzenię o ochronie

danych) (Dz, Urz. UE L ll9 ż 04.05.20l6, str. l), dalej ,.RODO", informuję, że:

. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 34 z

oddz, Integr. w Płocku, ul. Harcer§ka 2,09-4l0 Płock. filia ul. Pocżtowa ]3. tel, (24)

36483l3

. Kontakt z Inspeklolem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail:

iod@żjoplock.pl
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. Pani/Pana dane osoborł,e przetwarzane będą na podstawie ań. 6 ust, ] lit, a) i c)

RoDo w celu związanym z postępowaniem na dostawę artykułów spoźywczych

tóżnych w 2020r.

. odbiorcami pani/pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania tj. UrZąd Miasta Płocka. Zarząd

Jednostek oświatowych - Jednostka Budżetowa w Płocku.

. pani/pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia

postępowania na dostawę artykułóW spożyu,czych różnych w 2020r,

. podanie przez pana/panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest

to walunek konieczny do zawarcia Umowy.

. pani/pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do żautomatyzowanego

podejmowania decyzji ani profilowania - stosowanie do art. 22 RoDo:

. posiada Pani/Pan:

l)na podsrawie ań. l5 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotycząc"vch

2) na podstawie art, 16 RoDo prawo do sprosto\ł,ania Pani/Pana danych osobowych;

3) na podstawie art, l8 RoDo prawo żądania od administratora ogranic7enia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków. o których mowa w art,

l8 ust. 2 RODO:

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowycb. gdy

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

przepisy RoDo,

ł""
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Gmina Miasto Płock - Miejskie Przedszko]e Nr 34 im. Kubusia Puchatka j Jego Przyjaciół

z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku,

ul. Harcerska 2,09-4l0 Płock, l'ilia: ul. Pocztowa l3

tel, 24 36,1 83 ]3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

l. Tytul i zakres zamówienia

l) Przedmiotem zamówienia jest:

,,Doslawa af/!kułów spolywclych ńżnych do Miejshiego Przedszkola Nr -14 w Plochu

- 202() łok".

Afiykuły żywieniowe Wraz z podaniem szacunkowej wielkości zapotrzebowania zostaĘ

opisane w zesta\ł,ieniu rodzajowo ilościowym, stanowiącym Załącznik nr l do OP..SU

PRZEDMIoTt I 7A MÓWIr.NIA

2) Podane ilości produktó\ł,są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu. Służyć one będą

wyłącznie do porównania olen oraz wybrania oferty najkorzystniejsze:, tzn- że nic

stanowią ostaiecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku cżego nie mogą stanowić

podstaw do zgłaszania toszcz,eń z t}tułu niezrealizo\!anych dostaw albo podslawy

do odmowy realizacji dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków

finansowych spowodowanych zakupem innego asońymentu ( tożsamc8o

rodzajowo). zmniejszeniem ilości i wartości dostaw pomiędzy poZ)cjami l\

przedmiocie zamówienia z zaslrzeżęniem, iż w $,yniku ww. zmian nie zostanie

przekloczona wartoŚĆ umowy.

3) strony nie przewidują waloryzacji cen produktów zawańych w ofercie Wykonawcy

w trakcie realizacji.

4) Artykuły żywienio\ł,e powinny być dostarczane do Miejskiego Przedszkola Nr 34

w Płocku sukcesywnie, w miarę zgłaszanych potrzcb. Z wyłącżeniem przśr\Ą

działalności placówki związanych z organizacją roku szkolnego.

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przez oferentów, którzy przy

zamówieniu wymagają przekroczenia tzw, minimum logjstycznego.

il^
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ó) Dostawy realiżowane będą na podstawie bieżących zamówień składanych przez

uprawnionego pracownika Zamawiającego za pomocą faksu. pocztą e]ektroniczną

lub telefonicznie. dokonywanych 2 minimum jednodniowym wyprzedzeniem.

od poniedziałku do piątku,

7) Wykonawca dostalczy zamówioną pańię dostaw każdorazowo W ustalon}ch

godzinach rniędży 6:00 a 9:00.

8) Wykonawca dostarczy każdą zamówioną partię towarów na własny koszt. środkiem

transportu wymaganym dla rodzaju dostarczonych towarów żywnościowych.

zgodnie z obou iązując) mi prlepisami,

9) Wykonau,ca zobowiązany jest do rozładowania i wniesienia towarów do

wskazanych przez pracownika Przedszkola pomieszczeń znaidujących się w
siedzibie Zamawiającego prży ul, Harcerskiej 2.09-4l0 Płock.

l0)Dostarczane produkty będą śWieże, pełnowartościowe, nieuszkodzone, należyiej

jakośoi oraz będą dostarczane nie późniei, niż w połowie okresu przydatności do

spoźycia przewidzianego d]a danego produktu oraz będą posiadały wymagane

odpou,iednia zaświadczcnia,

l l) oferowane produkty, a także sposób ich prżewozu i przechowywania \\ inn)

spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego

produkcji i obrotu żywności, a w szczególności: ustawy o bezpieczeństwie żvwności

i żywienia (z 20l5.. poz. 594, z późn. zm-); ustawy 7 dnia 2I grudnia 2000 r. o

jakości handlowej ańykułów ro]no spożywczych (DZ. U. z 201 5 r. poz.678 z późn.

zm.) olaz ustawy z dnia l6 grudnia 2005 r. o produktach poohodzenia z\\ierzęCego

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1577 z póżn. z|n.) \\raz z aktami wykonawczymi na

podstawie tych ustaw,

12)oferowane produkty, a także sposób ich przeu,ozu i przechowywania rłinn5

spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczące8o

produkcji iobrotu zywności, a w szcze8ólności: ustawy o beżpiecżeń st\Ą ie ż_!t\nUjci

iżywienia (z 20'l5., poz. 594, z późn. zm.); usta\ł,y z dnia 21 grudnia 2000 r. o

jakości handlowej ańvkułów ro]no spożywczych (Dz. U. z2015 r. poz.678 z póżn.

zm.) olaz ustawy z dnia l6 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia z\^ icrzęcego

(Dz. U. z 2014 t. poż- 157'7 z póź,n. zń.) wąz z aktami wykonascl}mi na

podstawie tych ustaw.



Dostawa a ńykUłóW spożywczych lóżnych do M iejskie8o Przed szkola N r 34 W Płocku - 2o20r,

l3)Oferowane produkty winny spełniać wymagania wymienione w Rozporządzeniu

Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2016 r, w sprawie grup środków spożywczych

przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty

oraż wymagań, jakie muszą spełniaĆ Środki spożywcze stosowane w ramach

żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poż.

l l54).

14) Każdy produk1 winien być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie

z normami systemu HAccP, CMP/GHP,

l5)Jakość dostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przcpisami

oraz ateStami dla prodllktów pi€rwsuego gatunku/klasy.

16) Dostarczane produkty spełniać muszą prawem określone wymogi dla tych

produktów w tym wymogi zdrowotne. Materiał opakowaniowy winien byó

dopuszczony do kontaktu z żywnością. Każdy asońyment produktów musi być

doslarc?ony w oddzielnym pojemniku. Produkty w puszkach winny być

wyposażone w elementy do ot\\,ierania ręcznego, beż pomocy otrłieracza

mechanicznego. Produkty spożywcze powinny by,ć dostarczone w oryginalnych.

nienaruszonych opakowaniach, oznakowanych zgodnie z w5maganiami

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozu,oju Wsi z dnia 23 grudnia 20l4 r. w

sprawie znakorł,ania poszczególnych rodzajóu, środków spożywczych (Dz. [J, z

20l5 r. poz,29). Opakowania produktów spożywczych powinny zawierać takie

informacje jak: nazrł,ę produktu, nazwę i adres producenta lub przedsiębiorcy

paczkującego środek spożywczy. rł,ykaz i ilość skladników lub kategorii

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

przydatności do spożycia. rł,arunki przechowywania oraz tabela wartości odżywczej,

i 7) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia skrzynek przy

każdorazowej dostawi€ towaru do siedziby Zamawiającego na okres do następnej

dostawy.

] 8)Zamawiający może dokonać zmiany w asonymencie określonej w pakietach.

19)Dostarczane produkty muszą być zgodne z opisem za$,altym w złożonej of'crci€.

20)Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowc dostaIczanych

produktów (ukryte, nie ukryte) iza uszkodzenia powstałc \ł wyniku ich lransportu

oraz zobowiązany jest do niezwłoczn€j wymiany wadliwego towaru we własnym
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zakresi9 i na własny koszt po każdym żądaniu Zamawiającego w dniu

powiadomienia.

21)Jakość olganoleptyczna żywności. której nie można ocenić przy prżyięciu to\Ąaru,

sprawdzana jest przy produkcji. W przypadku nie spełnienia wyma8ań. suro\łiec

zostanie zwlócony dostawcy, a fakt ten zostanie odnotowany w fb.mularzu

reklamacyjnym, W przypadku njeodpowiedniego oznakowania oraz środkó$,

spożywczych po dacie minimalnej trwałości lub przekroczonym terminie

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

reklamacyjnym. Potrójna odmo\ła pż ęcia towaru przez Zamarł iającego

skutkować będzie rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy,

22)oferowaną wartość brutto należy skalkulować tak, aby zawierała w sobie cenę

netto, koszty transpońu, koszty dostawy oraz obowiązujący podatek VAT,

23)Niedostarczeni€ żamówionych produktów w uzgodnionym terminie lub odmowa

dostawy zostanie udokumentowana notatką służbową, Powyższe incydenry sumują

się z opisanymi w pkt, 20 trzykrotne powtórzenie opisanych inc}dentów

skutkować bedzie odstaDieniem od umowy z winv wvkonawcv

24)Krytetium. którym ZamaŃ,iaiący będzie kierował się przy wyborze oferty jest

jakość produktu, możliwości logistyczne olaz cena brutto,

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonanie zamówi§nia odbl,wać się będzie sukccsywnie od 01,01.2020 r. do

3L]2.2020 r.. zgodnie z zawartą umową, na podstawie zamówień składanych przez

Zamawiającego telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. WARUNKI PŁATNOŚcI

Wymagan}, termin płatności wynosi l4 dni od dnia dostarczenia do siedżiby

odbiorcy prawidłowo wystawionej f'aktury VAT. Płatność nastąpi przelewem na

konto Wykonawcy, Zamawiający oświadcza. że będzie realizować płatności za

fakturv z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw, split payment.
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Załqcznik nr l Formularz cenowy

l,p, NAZWA PRODUKTU llość

l
Andrut]/oblaty śląskie wafle §,pu

opłatek opak, jednosikowe ] l,] 5g
360

2

Aromat ekstrakt nat ralny do ciasl

Dr,o€lker cylryna s,",cylia, pomarańcza

brazylia, opak, jednostkow€ 30 ml

i0

3
Baton zboźowy typu Ba| - Bakalland,

crunchy - sante, opak, do óOg
l250

Baton kakaou} rypu smart Team -

Sante. opak, jednostkowe do 40g
]250

5
Biszkopry, opak, jednostkowe 100-

l j08 25

6
Biszkopry §pu Lubisie, opak,

j€dnostkowe 30g
250

7

chrupki kukurydziane rypu

FlipslTygrySki

opak, jednostkowe ok, l00g

s^.
,750

8

Chrupki kukurydziane ż ouocami typu

Jazry Bites - Sante, rózn€ smaki opak,

jednoslkowe 15-20g

500

9
chrupki popcomowe rypu pop'n'chrup

, Sante, opak, jednostkowe do 50g
750

l0
ciaslka zboźowe/ow§iane. różTe

smaki, opakjednostkowe do 50g
sń. 1250

]l

Ciastka typu piemik bez czekoiad\,

Katarzynki Kopemik Toruń, opak,

jednostkow€ 42g

] 000

l2 Ciecierzyca, opak. jednoslkow€ 500e sĄ. 45

l]
Chips} suszone typu Crispy Natural.

niesmażone, wyt§,oruone z jabłka.

oprk, jednostkowe do 20g

l000

],{ Chran iaĄ,. opak, jcdnośtkowc ok.2008 20
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cukier biały. opak, jednosikowe l k8

cukier lrżcinowf, opak. j ednostkowe

lkg

cukier puder,

opak, jednoslkowe 400-500g

Cukicr ż pra}vdziwą ł,oilia lub z.e §kórk4

pońalańc2owq Kotfuyi. Kmis. Dl, oetk.r,

opat. jednostkowe ok, l0-158

Cynamon mielony. opak, jednostkolve

l0-]2g

Czekolada gorzka. Inin, 70% kakao.

opakowanie jednostkowe ]00g

Dakryle suszone opał. j ednoslkowe

150,200g

Fasola biała drobna opak, iednostkowe

400-500g

Galaretka bez barwników

(krysralicaa) Dr, oetker. opai.

j ednostko\ł,e ok, 80g

Croch łuskany, opak. jednoslkowe 400-

500g

Grosz€k kons€rwo\ły, opak,

jednostkowe 4008

Herbata owo€owa różne smaki. tł

2ó ibrebkach typu Malwa, opak,

j€dnostkowe 20 lorebeUsaszetek

Herbata czama liściastarypu Yunnan

opak, jednostkowe 1 00g

Herbata owocowa z Suszu owocowego

opak, ok, ] 00g

Jajko Kinder, opał- 20g

Kakao ci€mne typu W€del. o obniżonej

zawartoŚci lfu §żcżu, opak, jednostkowe

do ] 00g

I5 l80

Ió szt, 80

17 40

Ili 200

l9 szt. 50

20 40

2l l000

21 sź, 80

?]

21 15

25 l0

315

21 85

28

29 275

30 175

]]l
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]2
Kasża gryczana nieprżona/tiała, opak,

jednostkowe 400_500g
45

3]
Kasza jaglana, opał, iednostkowe 400-

500g
szt. 1o

],l
Kasza jęczmienna perłową opak,

jednostkoWe 400"500g
sł, 90

]5
KaSza jęcżmienna pęcżak, opak,

jednoStkowe 400-500g
200

]ó Kasza manna. opak, jednostkowe lkg kg 15

31
Kawa zbożowa typu lŃa bez dodalku

kof€iny. opak. iednostkowe l50g
sź. l00

38

Ketchup łagodny Deveiey (2329)

Szklane opakowanie jednostkowe ok,

300g

l00

39

Ketchup ła8odny Markoły Roleski

(205g). opakotłfiie plastikowe ok.

450g

ó5

K]eik ryżo$} naturalny

BobovitaNestle. opakowanie

jednosrkowe 350,380g

80

,1l
Koncentrat pom idorow} 30% Lo\ł,icz,

słoiczek o pojemności l85_195g
Ió5

12
Konfilum MK z brzoskł,iń, opak,

jednostkowe ok,4509
75

43
Kukurydza konserwowa opak,

jednostkoWe 400g
s^. ]00

Liść laurowy. opak. j ednostkowe 0.5kg opak 4

,lJ Majeranek, opak, jednoStkowe 0.5kg opak 4

Makaron nitki l00% dururn, opak,

jednostkowe 400_500g
45

17
Makaron świderki ] 00yo durum, opak,

jednoslkowe 500g
3l0

48
Makaron śtłiderki pełnoziami§ry. opak,

jednostkowe 5009
Sź, 20
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rt9
Makaron spaghetti l00% durum, opak,

jednostkowe 5009
50

50

Makaron rypu fal€/ruTkii penne 1ub

podobne 100% durum, opak.

jednostkowe 500g

l35

5l Makaron lasagne 5009 35

52

Makaron dla dzieci typu

lilerki,ksaahy/zwierzątka. opak,

jedno9lkołe ok- 350g

szt. 35

53
Makaron w kształcie ryzu ł pu

czaniecki. opak, jednostkowe 250g
Sż. 65

54
Makaron zacierka, opak, j ednostkowe

200-250g
35

55
Marmolada lvieioowocowa twarda,

opak. jednoslkowe 500g
sń. 20

5ó
M4ka krupczatka, opak, jednostko\łe

]kg
5

51
Mąka kukurydzianą opak,

j€dnosrkowe 5009
20

58
Mąka psżennatonosa trp 500 550. op.[

kg 5ó5

59
Mąka zi€mniaczana, opak,

jednostkowe l kg
30

60
Migdały w płarkach, opak,

jednostkowe l00g
sź, l5

ól Miód wielokwiatowv kg 480

62
Mix zbóż €kspandowanych (psż€nica

.pro§o iĘ.), opak, jednostkowe do 100g
35

63 Mleko kokosowe, puszka ok,400ml l0

Mleko w proszku pełne, opak,

jednostkowe 5009
szt- ]0

ó5

Mus owocow},rypu kieszonka. b€ż

dodatt,u cukru, opak, jednostkowe do

l00g

l000

il
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Mu§aarda safepska. opak, jeóostkowe

ocet jabłkow},. opak. j ednostkoł e 0.5l

ogórek konsenłow}. opak, brutro 9009

ote.j rzepakowy Kujaw§ki. ż

pierwSZego tłoczenia, opak.

jedno§tkowe l litr

oliwa z oIiwek, opak, jednostkołe

500ml

oregano. opak. j ednoslkowe 0,5kg

orz€ch laskowy, opak. j ednostkowe

250g

orzech wło§ki. opak, jednosiiowe

250g

Papryka słodka mieiona, opak,

jednostkowe 0,5kg

Pędy bambusa konsenlowane, opak,

jednostko\łe ok, 0,5kg

Pieprz czamy mielony. opak,

jćdnostkowe 0.5kg

Płalki kukurydziane opak, jeóostkowe

płatki czekoladowe lub wielozbożowe

Sanle. bez dodatku cukru, opak,

jednostkowe 5009

Płarki owsian€ błyskawiczne, opak,

jednostkowe 400-500g

Platki r}żowe bbskawicme. opak,

jedno§tkotłe,100-500g

Pomidory krojone karton ik naturalne

u"pu Podliszki. opak, jednostkowe ok,

390,400g

Proszek do pieczenia, opak,

jednostko\łe do 20g
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Prz€ci€r pomidoro*Y Passata

Pudliszki, opak. jednostkowe butelka

szklana 500g

Przyprawa do kurczaka (s/ro' Prymat

opak, jednostkowe 308

Prz}prawa do fryiek i ziemniaków

App€tita, opak. jednostlowe ]0g

Rodzynki Sułtańskie. opak,

jednostkowe ] 50g

Ryż arbo.io, opak. j ednostkowe 400g

Ryź biab,,, opak. jednostkowe lkg

Ryź paraboliczny biały, opak- 400g

Ryz brąo\ły. opał. j€dnostkowe 4009

słon€calik łuskany. opak, jednostkowe

l008

Socżcwica czeNona opak, j ędnoslkoF€

]50g_rl008

Sok tv kafionie Dolina czerska ię,,

N}'C tłoczony, jabłko jabłko ż

marchewką. iabłko z j]ruszką opak,

jednostkowe 3l, z kranikiem

sok w kubeczku Dolina Cz€rska iĘ.,

NFc tłoczony, iabłko, iabłko z

march€wką, jabłło z gruszką, opak,

jedDostkowe ok.200rnl

Sok z limonki wyci§kan},. opak.

jednostkowe 500n1

Só] hinralaj§ka. drobnoziamista. opak,

jednostkowe lkg

Sżczaw konserwowy Urbanek. opak,

jednostkowe ok4O0ml

wafle t}pu chrupacz€. opak.

jednostkowe do 80g

lł ane ryżołe, opak Jednonkoqc 30_50g. naluńLn.
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wafl e kukurydżiane/ryżowe, opak,

jednosakowe l 00" l 50g. naturalne

wafle ryżowe w czekoladżie

deserowej. opak, jednostkowe ok, 70g

wiórki kokosowe, opak. jedno§tkow€

ok, 2509

woda lekko gazowana. opak

jednos&owe 1,5l

woda niegazowana. opak, jednos&o§.e

1.5l

woda ni€gazowana, opak, jednoŃkowe

0,5l

Ziel. ańeieh*lc /imo, opal j.dnosikos. 0,5kg

Zioła prowan§alski€, opak,

jednostkow€ 0,5kg

Żurawina suszona. opak, jednostko\łe

500g

ŁĄCZNIE TYTUŁEM VAT -

......(§lorr nie:......

ŁĄczNA cENA BRurro zł cłł,ość pRzEDMIoTu zAMówrrxIł -

(wszystkie pozycje zsumowane razem)

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

............)

podps peczećwykońawcv

Ń

l0l Sź- l35

l02 750

l03 20

500

105 sź, 3l00

l0ó 350

107 Ą

]08 Ą

8

RAZF.M
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NazWa Wylondwcy

Adles wykonaWcy:,,,,,,,,,,,

REGoN,.,,,,,,,,.,,,.,.,,,,,,,.,,,-,,,,,,,,.,,,..,.,.,,, NlP

TEL, -,,.,,,.,,,,,,,,.,,,,,.,,,,,,,-,,,,,.,,,,,,.,,,..,, FAx

oFERTA

odpowiadając na zaprcszenie do zioźenia oferty .a "Do9tawa ańykulów spożywczych lóżnVch do M ieFkiego P 2ed9ko La

Nr34w Plocku 2020lok" oferujeńy Wykonańie pruedńiotu.amóWienia z8odniez Wymaga n]a m i zawa.tymi w opls/E
PRZEDMloru ZAMÓWENlA za ń iże]' wyńien]oną cenę:

ł3wvrotr*ry/Wvrotrwó,

żgodnie ż formUIarżem asońyńeńtoWo_cenoWym zalącznik !do oPlsu PRzEDMloTU żAMÓwlEN]A.

1. oświadcz.ńy, że pn€dmiol żamóWien a na który składańV ofertę ?obowiązujemy s ę .ealizować sukcesywni€ od dn a01
styczn a 2020l. do 31grudnia ż020r,, zgodńie ż zawańą Umową na podławi€ zamów eń 9kładanvch prżezżamaw a]ącego

2, oświ.dcżamy,żeiowarybędącepżpdm ótem n nieFże] oferł odpow adają w3lunkom jakośc owym zgodnym z
obowążUjąrym ateśtami, polskińińorńan, plawem żylvnoŚc owym wraz z obóWiążUją.ym żaśadamiGMP GHPólaź
śysiemeń HAccP,

3, 6WalantU]emy n€żmi€nńość ofenoWanYch.€n pn€z całyok€s r€aliżac] UmoWY
4 Wyrazańy.godęnapłatnośćlakurWtermni€14dnioddatydostarcz€ni3dosi€dz]byzam.Wiając€8oprawdlowo

w.yław ónej lakt!ry VAT,
s. żobóWiążUjeńy §ię do doltóWy pĘ€dn otu zamów enia W lelm]ni€ wśkażanyń plźezżóńaw a]ącego od daty otżyńan a

żamóweńia pżełanegoz. poŚrednictw€m t€€ionu Ub dro8ą €l€kron]cźną pr.ez żóńawiójącego
6, żoboW ążUj€myśię do lealra.jidostawydo poń]encżeń zn.]dUjących sięW si€dż bi€ zamaW a]ącego pży !l, Halce6k.] 2,

PlocŁ w3 sp€cńka.]i aśortymeńtowej dostaw,
7, oŚWiadcżamy, 

'e 
żapożnó śńysiężoPsEM PRżEDM oTUżAMoW EN A inie Wnóś ńy dó n e€o żaśtżeź.ń oraż Użylka iśmy

w9€lkieiniormacjen€zbędnedoprawid]owegoptygotowanai.łożenianinieFzejoi.ą
3, oświadcźań, żejesteśńy związanin nieFżą oleńą pneż okl€ś 30dniod dn a UpłYwU lerń ńU śk]adania ofeny
9, oświadczamy, ż. zapozna iśmy ś ę ólaż akc€ptujeńV postanowieńió wzolu umow} i zobow ązujemy s ę w pnypddku W}boru

n*że]ofelty,doj€jżwarchwńej!.u06żterńiniewyzńaczonymp2eżżanawa]ącego.
10, oJe.ta Wrażż żatącżnikań źówjerałą.zńie , , koejno zapkanych iponum.róWany.h {rón
11 Wy6żań zgodę na p2etwanani€ moich danych óś.bowY.hdla potr.eb niezbedńych do real zac]i pEedm]otu postępow3n]a.
12, ośwladczam, że zapożnat€m śęż klaużulą ńfomacYjną .awanyń Wpk 114p.oszenbdoz]oż€n a of€Ą,
13 oŚw]adczam,ż.Wyp€tnł€m obowiążk ińfomacyjne pn€Widżianewań 13lUbań,14qóln€8orózpó.ządz€n aoó.hron€

danych,,RoDo" wobec osóbfżyczny.h, od hórych dan€ osobowe beżpołednio ]ub połedńio po.yskaleń w.elu ubie8an]a się
oud!eeńiezańówenia pub cżn€go w nin]ejśżym połepowaniu

14 Wyrażam4odę na podanie nfońócji dotycżących Wykonawcy n .żbędnych dó qłosżeń a wynik!żapytania ofenowegońa
d osta wę a nykułóW ś pożyYczyc h różnych do Miejsk]eg. Pżedsżko]a Nr34w Plocku na rok 2020 na nroni€ intelnetow€j
B ulety.U nlolmacji Publ cżnej Zańów ającego.

żalącznik nr 2 - Folmularz ofeńy

hMplip{łfu m4mi orery@dpn


