
sukcesywna dostawa warzyw, owocóW ijaj dla Miejskie8o Przedszkola Nr 34 W Płocku - 2020l,

ZAMAwlAJĄCY:

cmina Miasto Płock - Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka iJe8o Prz aciół

z Oddziałami lntegraoyjnymi rv Płocku,

ul- I]arcerska 2,09-4l0 Płock. Filia: ul, Pocutowa l3

1e1.24 364 83 l3

ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERTY

(na podstawię ań. 4 pkt. 8 u§la\ły - Prawo Zamówień Publicznych)

Dyrektor Miejskięgo Przedszkola Nr 34 w Płocku zaprasza Pań§twa do żłożenia of'erty na

wykonanie zadania:

sukces!wna doslawa walu]l/, olłocól| i jaj dla Miejskiego Płzedszkola Nr 34 w Plocku -

2020r."

ZamBwiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

częśćI-warzywa,owoce

Część II - Jaja

l. Opi§ przedmiotu zamówienia:

Przedmiolem żamówienia jest sukcesywna dostawa Warzyw. owoców i jaj dla

Miejskiego Przedszkola Nr 3,1 im. Kubusia Puchatka i Jego Pvyiaciół z oddziałami

tntegracyjnymi w Płocku w 2020r. Szczegółowy opis i zakres zamótłienia został

szczegółowo opisany w oPlslE PRZEDMtoTU ZAMÓWIF'NlA. Artykuły

żywnościowe wtaz ż podaniem maksymalnej wielkości zapotrzcbowania zostały

opisane W zestawieniu rodzajowo-ilościowym, stanowiącym Załącznik nr Iallb i 2

d,o or6L \RZEDM\L,rL ZĄ^l0 lŁ\lA.

2, Termin realizacji zamówienia:

Od 0l stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

3, Dokumenty wymagane, które naleł zalączyć do oferty:

Zamarł,iający rł.ymaga, by każda of'ena zawierała minimum następuiące dokumenty:

Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formu]arż ceno{T - Załącznik Nr ]a/lb

Wypełniony i podpisan},przez Wykonawcę formularż ot'€ft]" Załącznik Nr ?

ł^



5!kcesywna dostawa warzyw, owocóW ijajdla Miejskiego Przedszkola Nr 34W Płocku 2020r,

4. Termin i miejsce zlożenia propozycji ceno§ej:

1) oferty należy złożyć ( data wpłynięcia do Zamawiającego) w terminic do

dnia l l grudnia 2019r.. do godz, l0.00

2) oferty należy złożyc \ł,zamkniętej i opieczętowanej kopercie

lr siedzibie 7amaq iającego

Miejskiego Przedszko]a nr 34 \\,Płocku SEKRETARlA'I'

ul, Harcerska 2,09-410 Płock osobiście lub pocztą

5. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zama\\iającego. naz\ł,ę i adres

Wykonawcy oraz napis:

część lI

,,Propozycja cenowa na wYkonani€ zadania:

sl]kcesywna dostawa warzyw i owoców dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w PłockU 202or,

NIE oTWlERAĆ PRZED 11l1z/2o19 godż,1o|oo"

Część II:

,,Plopozycia cenowa na wykonanie ,adania:

sukcesywna dostawa jajdla Mie]5kie8o Pżedszkola nr34 W Płocku -2020r,

NlE oTWlERAĆ PRZEo 1l l12l2o!9 Eodz.lo:oa'

ó, Kryterium. którym Zama*,iający będzie kierował się przy wyborze ofeńy jest jakość

produktu, możliwości logistyczne oraz cena brutto-

7, otwarcie ofert nastąpi dnia l] grudnia 2019L. o 8odz, ]0:00 w siedzibie

Zama\łiającego - w sekretarjacie Miejskiego Przedszkola Nr 3,1 w Płocku. ul,

Harc€rska 2

8. Integmlną część zaproszenin do złożenja ofeńy stano\łi oPlS PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENlA wraz z Załącznikami nr la/lb i 2,

q, lermin 7\tią/ania otertą t!]nosi l0 dni.



sUkcesywna dostawa warżyw, owocóW ijajdla Mi€jskiego Pnedszkola Nr 34w Ptocku - 2020r,

] 0. o wyborze najkorz}stn jejszej ofen]* zamawiający zawiadomi ofer€ntów ża

pośrednictwem strony internetowej pruedszkola

] l. Zgodnię z art, l] ust, l i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskięgo i Rad}, (UE)

201161679 z dnia 27 kuietnia 20l6 r, § sprawie ochrony osób fizycznl,ch w zrviązku z

plzetwarzanięm dan)ch osobowych iTv sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46lwE (ogólne rozporządzenie o ochronie danycb) (Dz.

UrZ, UE L ] l9 z 04.05,20l6. str. l), dalej ,,RoDo", informuję. że:

. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 34 ż oddz-

Integr, *,Płocku. ul, Harcerska 2,09-410 Płock, fllia ul, Pocztowa ]], tel, (24) 36483]3

. kontakt ż Inspektorem ochrony dan../oh osobowych jcst możliwy pod adrcscm e-mail:

iod@zjoplock.pl

. Pani/Pana dane o§obowe przetwarżane będą na podstawie ań, 6 ust, l lit. a) i c) RODO

w celu żwiązanym z postępowaniem na dostawę warzy\l,! o§,oców ijaj w 2020r.

. odbiorcami Pani/Pana danych osobou)rch będą osoby lub podmiot}, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępo$ania tj. Urząd Miasta Płocka. Zarząd

Jednostek ośł,iatowych Jednos!ka Budźetowa rł, Płocku,

. pani/pana dane osobowe będą przechowy§,ane, prze7 okres 5 lat od dnia zakończenia

postępowania na dostawę warzyw, owoców ijaj § 2020r.

. podanie przeż pana/panią dan_vch osobowych ma chalakter dobrowolny, jednakże jest to

warrrnek konieczny do za\ł,arcia Umo§,} ,

. pani/pana dane osobowe nie będą wykorz}- sty\łane do zautomatyzowanego podejmowania

decyzji ani profilo\łanja - stosowanie do ań,22 RoDo;

. posiada Pani/Pan:

]) na podstawie ań, l5 RoDo prawo dostępu do dan}ch osobowych Pani/Pana

dotyczących

2) na podstawie art, ] 6 RoDo pra\!o do sprostowania Pani/Pana danych osobo\ł,ych;

3) na podstawie ań, ] 8 RoDo prawo żądania od administratora ograniczenia przctwarzania

danych osobowych z zastrz€żeniem przypadków, o którycb mowa !v art. 18 ust, 2 RoDo:

4) pra\ło do *,niesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danyoh osobowych. gdy uzna

Pani/Pan, że przetważanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narulza przepisr

RoDo,

ł"



sUkcesywna dostawa Warzyw, owoców ijajdla Miejskie8o PEedszkola Nr 34 W Plocku 2020r,

Gmina Miasto Płock - Miejskie Przedszkole Nr 3,1 im. Kubusia Puchatka ; Jego Prżyjaciół

ż oddziałami Integlacyjnymi w Płocku,

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

tet. 2,ł 364 83 l3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

l. Tytul i zakres zamówienia

l) Przedmiotem zamówienia jest:

,,suhceslwna .|ostawa waĘlw, olłoców i jąj dlą Miejskiego Przedszkolu Nr 34 w

PlOcku - 2020 lo*".

Artykuły żywieniowe wraz z podaniem szacunkowej \Ą,ie]kości żapotrz€bowania zostały

opisane w zestawieniu rodzajowo - ilościol^,ym, stanowiącym Załącznik nr ] do OPLS'U

P RZEDMtoTU ZA MÓ\|/IENIA.

2) Podane ilości produktów są szacunkowe imogą ulec zmniejszeniu. Służyć one będą

wyłącznie do porównania ofeń oraz wybrania oferty najkorzystniejszej, tzĄ. że nia

stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić

podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy

do odmowy realizacji dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków

finansowych spo\lodowanych żmniejszeniem ilości i wartości dostaw pomiędz}

pozycjami w przedmiocie zamówienia z zastrzeżeniem, iż w wyniku §,\ł. zmian nie

zostanie pazekroczona wartoŚĆ umowy.

3) Strony nie przewidują waloryzacji cen produktów zawartych w ofercie Wykonawcy

\\, trakcie realizacji.

4) Artykuły żywieniowe powinny być dostarczane do Miejskiego Przedszkola Nr 3,{

w Płocku sukcesywnie, Ń, miarę zgłaszanych potrzeb, z wyłącżeniem prżer$

działalności placół,ki związanych z organizacją roku szkoInego.

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przez oferentóW. którzy przy

zamówieniu tlymagają przekroczenia żw. minimum logistycznego.

ł



Sukcesywna dostawa warzyw, owocóW ijaj dla Miejski€8o Przedszkola Nr 34 w Plock! - 2020r,

6) Dostawy lealizowane będą na podstawje bieżących zamówień składanych przez

uprawnionego pracownika Zamawiającego za pomocą iaksu. pocztą c]ektroniczną

lub telefonicznie, dokonywanych z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.

od poniedziałku do piątku.

7) wykonawca dostarczy zamówioną partię dostaw każdorazowo w ustalonych

godzinach między 6:00 a 7:00.

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

transponu wymaganym dla rodzajLr dostarczon.vch towarów żywnościowych.

zgodnie z obou iązującymi przepi5ami,

9) wykonawca zobowiązany jes1 do rozładowania i wniesienia towarów do

wskazanych przez pracownika przedszkola pomieszczeń znajdujących się w
siedzibie Zamawiającego przy ul. Harcerskiej 2. 09-4l0 Płock,

l0)Artykuły żywieniowe muszą być dobrej jakości, świeże. nicuszkodzone. z

odpowiednim terminem przydatności. z odpowiednimi \Ą)magan}mi

zaświadczeniami.

] l) oferowane produkty. a także sposób ich przewozu i przechouyrł,ania u inn5

spełniaó wymagania wymienione w obo!Viązujących przepisach prawa dotyczącego

produkcji iobrotu żywnoś§i, a W szczególności: usta\Ny o bezpieczeństwie żywności

i żywienia (z 20l 5,, poz, 594, z póżn. zm.); ustawy z dnia 2] grudnia 2000 r, o

jakości handlowej artykułów rolno spożvwcżych (Dż.lJ. ż,20l5 r- poz.6'78 zpóźn.

zm.) oraz ustawv z dnia 1ó grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zu ierzęcego

(Dz- U. z2014 l. poz. 157'l z późn. zm,) wraż Z aktami wykonawczymi na

podstawie tych ustaw,

l2)oferowane produkty. a takze sposób ich przewozu i przechowy,*ania rłinn5

spełniać wymagania wymienione w obowiązuiących przepisach prawa dotycZącego

produkcji iobrotu zywności. a w §zczególności: usta\\,y o bezpieczeństwie żywności

iżywienia (z 20l5._ poz.594_ z póżn. zm.): ustawy Z dnia 2l grudnia 2000 r, o

jakości handlowej ańykułów rolno spożywczych (Dz. U.z2015 f. poz.678 z póżn.

zm,) oraż usiawy z dnia ]6 grudnia 2005 r. o produktach pochodżenia żt\ierzęccSo

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1577 z póżn. zm.) wraz z aktami wykonaucz)mi na

pod§tawie tych ustaw.

l3)oferowane produkty winny spełniać wymagania wymienione w Rożporządzeniu

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

J"



sukceswvna dostawa Waruyw, owoców ijajdła Miejskiego Prżedsrkola Nr34 W Płocku - zo2or,

przeznaczonych do sprzedaży dżieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty

oraz wymagań. jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach

żylł,ienia zbiororł,ego dzieci i młodziezy w tych jednostkach (Dz. U. z2016 r. poz..

l l54).

14) Każdy- produkt rł,inien być \\,yprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie

z normami systemLr ]{ACcP. CMP/GHP,

l5)Jakość dostarczanych produktów winna być żgodna z obowiązującymi Frzepisami

oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku/klasy.

l6)Dostarczane produkty spełniać muszą prawem określone wymogi dla tych

prodLrktów w tym wymogi zdrowotne. Materiał opakowaniowy winien być

dopuszczony do kontaktu z żywnością. Każdy asońyment produktóW musi być

dostarczony rł, oddzielnym pojemniku. Produkty w puszkach winny być

wyposażone w elementy do otwierania ręcznego. bez pomocy otwieracża

mechanicznego. Produkty spożywc"e powinny być dostarczone w oryginalnych.

nienaruszonych opakowaniach. oznakowanych ?,godnie z rt,ymaganiami

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 20l4 t. w

sprawie znakowania poszczególnych rodzajół,środkórł,§pożywcuych (DZ. t]. z

20]5 r. poz, 29). Opakowania produktów spożywczych powinny zawierać takie

informacje jak: nazwę produktu, naz§ę i adres ptoducenta lub prżedsiębiorcy

paczkującego środek spożywczy, wykaz i ilość składników lub kategorii

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

prżydatności do spożycia. warunki przechowywania oraz tabela wańości odżywczei.

l7) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użycZenia §krzynek przy

każdorazowej dostawię towaru do siedziby Zamawiająoego na okres do następnej

dostawy.

l8)Dostarczane produkty będą śWieże. pełnowartościowe. na]eżytej jakości oraz będą

dostarczane nie później, niż W połowie okresu przydatności do spożycia

przewidzianego dla danego produktu, z zastrzeżeniem:

Warzywa iowoce świeże cechować się będą regularnym kształtem właściwym dla

danej odmiany, będą wolne od szkodników, zaniecz.yszczeń ziemią, rrszkodzeń,

oznak wyrastania korzeni w pęd nasienny, brakiem oznak więdnięcia, wyschnięcia

czy gnicia ipleśni:

l9) Zamawiający moźe dokonać zmiany w asortymencie określon9j w pakietach.

20) Dostarczane produkty muszą być zgodne z opisem Zawartym w złożonej ofircie,



sukcesywna donaw3 warzyw, owocóW i]aj dla Miejskie8o Przedszko a Nr 34 W Plock! - 2020r.

21) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostarczanych

produktów (ukryte. nie ukryte) iza uszkodzenia powstałe w wyniku ich transportu

oraz żobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym

zakresie i na własny koszt w terminie nie dluższym niż do godz. 10:30 w dniu

dostawy.

22)Jakość organoleptyczna żywności, której nie można ocenić przy prz}jęciu to\^aru,

sprawdzana jest przy produkcji. W przypadku nie spełnienia wymagan. \urowiś(

zostanie zwrócony dostawcy. a fakt len zostanie odnoto\\.any w formularzu

rekIamacyjnym. W przypadku nieodpowiedniego oznakorł,ania oraz środków

spożywczych po dacie minimalnej trwałości lub przekroczonym terminie

prżydatności do spożycia. nastąpi odmowa prz ęcia odnotowana w iormularżu

reklamacljnym. Potrójna odmowa prz ęcia towaru przez Zamawiającegu

skutkować będzie rozwiąuanicm umolvy z winy Wykonawcy.

23)oferowaną waność brutto należy skalkulować tak. aby zawierała w sobie cenę

netto, koszty transpońu. koszty dostawy oraz obowiązujący podatek VA'r.

24)Niedosrarczenie zamó§,ionych produktów w uzgodnionym terminie lub odmowa

dostawy zostanie udokumentowana noiatką służboBą. Powyższe incydenty sumują

się z opisanymi w pkt. 2l trzykrotne po\łtórzenie opisanych incydentó\ł

skulLowac bed,/ie rozqialaniem umou\ 7 $inv Wlkonat\c.!

25)Kryterium. którym Zamawiając1, będzie kierował się przy Wyborze oferty jest

jakość produktu, możliwości 1ogistycznę oraz cena brutto.

2. TER}llN wYKoNA\lA zAMÓwtENrA

Wykonanie zamówienia odbyrł,ać się będzie sukcesywnie od 01,01.2020 r. do

31.1220ż0 r,,zgodnieżzawa ą umową. na podstawie zamówień składanych przez

Zamawiającego teleionicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznśj.

3. WARUNKI PŁATNośct

Wymagany termin płatności u,ynosi l4 dni od daly olrzymania przez Zamau iająceeo

prawidłowo wystawionej faktury, po dostawic każdej partii to$,arów. Płatność

nastąpi prżelew na konto Wykonawcy. Zamawiając1, oświadcza, że będzie

realiZować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonei płatności

tzw, split payment,



sukcesywna dostawa Warzyw, owoców ijajdla Miejskie8o Plzedszkola Nr 34 W Płocku - 2020l,

Załqcznik Nr la - Formularz cenołf,

NAZWA PRODUKTU

Ananas, s,aga sauki ok, l000g

Arbuz(cz€rwiec sieĘi€ń)

Rorówkaamerukańska l25!

Borwina (maj , sieĘień,)

BrzoskwiniaGieĘień paździemik)

l0 iCukinia

1l cytryna. kaliber0-4

Fa§olka szpamgowa (czerwiec

paździemik)

Granat(paździemik grudzień)

Gruszka, kl, l lub exira, średnicamin,

60mm

Jabłka, kl. I lub extrą kaliber 80-

90mm

Kaki(pździemik grudzień)

Kalaljor(czertłiec l;slopad)

}^



sukcesywna dostawa warzyw, owocóW ijaj dla Miejskie8o Przedszkola Nr 34 W Płocku - 2020r,

Kapusta pekińska

Kiełki rzodki€wki 250g

Kiwi, kl, extra, l sź, min 90g

Malina(sierpień paździemik)

Mandarynka(listopad marzec)

Marchew, kl, I

Natka pi€truszki

Nektarynka (maj - listopad)

ogórek gruntowy (czerĘiec -
pażdziemik)

ogórek żielony (maj wrzesień)

ogórek zielony (pażdziemik

kwiecicń)

ogórek kiszony

Papryka świeża żółta. czerrł,ona,

biała. zi€lona (listopad maj).

kalib€r 70,90mn

Papryka śłieża ńha, czerł,onŁ

al biała, zie]ona (czenviec

pażdżiemik). kaliber 70-90mm

Pie.żrld kg

Pieruszka korzeń. kaliber 90_1 ]omm

Pomarańcza(listopad marzec)

Pomidor (cz€rwiec paz/zi€mik).

kaliber BB/G

Pornidor (lisiopad maj), ka]iber

BB./G

Por. średnica min, 3 cm, dfugość

powyżej 40cm

$^

25 kg 3ó

ż6 21

27 ]j850

2E Koper I00

19 kg ]0

]0 kg 380

3] kg 1ló0

32 Mebn zółty 290

l00

3.1 kg 250

35 kg i00

ogórek małosolny kg 40

31 kg 50

38 kg ]20

]9 kg ]60

kg l20

kg ]80

42 60

kg 700

kg l60

45 ]00

]6 kg

Ą7
,120



sUkcesywna dostawa walżyw, owocóW ijajdla Miejskie8o Pnedszkola Nr 34w Ptock! 2020r.

Rabarbar (maj sieĘień)

S€ler, ] szr. ok lkg

sliwka drobna

Śliwka export duża

Truskawki (maj czeNiec)

Zioła świeże, mięta

Ziemniak młody, kaliber ok 50mm kg i 1,150

kg ]3050

ł,ĄCZNIE TYTUŁEM vAT -

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

ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA l CZĘŚĆ PRZEDMIOTU

......(§lownie:.........

(wszystkie pozycje zsumowane razem)

ZAMÓWIENIA -

... )

podpis p ie.żęć Wykon awcy

$,



sukcesYwna dostawa Warzyw, owoców ijajd16 Miejskiego Prżedszkola Nr 34 W Płocku - 2020r,

Załącznik Nt ] b Formularz cenowy

L,P. NAZWA PRODUKTU
Jedn.
niary Ilość

C€na
j€dno§ikowa

brulto

l Jaja kurze klasy wagowej L, klasa A l0700

RAZEM

ŁĄCZNIE TYTUŁEM VAT -

.....,..................(słownie:...... ............)

ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA lI CZĘŚC PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA _

(wsż) slkie pożycie żsumowane razem)

podpis ] piecżęć Wykonawcy



5!kce§ywna dostawa Walzyw, owocóW ijaj dla Miejskie8o Przedszkola Nl34 W Płocku -2020r,

rn,p.

Narwaw}lóna*ą

AdlFs *,}Lo_aw(y

żalącznik nr 2 - Folm!larz of€ńy

aflalA

odpowiada]ącnażaplosżeni.doźlożeńaofeltY ńa "sukces}yną dostawę wa2tv, owo.ów ija] dla Miejlk ego P(edrkola Nl34 w
Ptocku- 2020 rok" ofefujeńywykonani€ pnedm]otu zamów enia żgodnie ż wyńagan óńizawariyńiw aPlslE PRzEDMlaIU zAMÓv/lEN]A
za niże] wymi€n óną.enę:

. ,,,PlNGtowne )

,, ,,,, .,.,., ,,,, , PtNGlow e: .. ,, ,,. ,,, , ]

. .. PLNGlowne ... ,.)

. ,PlN{slowne. .. , ,.,., ,]

PlŃklowi€i,,,,,..

, , , PLN {slownie . . . . . .,.,.,.,.,,,.,,,, ,l

zgodnie ż fomu an€m aśóńymentowo ceńowYm_Za]ączn]k nr 7a/lbdóaPlsu PRŻEDMloIu zAMÓWlENlA

1 ośW adćżamy, że prżedń ot zańówi€n a na którY sk]adamvofćńę żobów aż!]eńV ne r€a|żować suk.eswnie od dn]a 01
stycżnia 2020r do 31grudn a 2020l,,zgodn e ż żawańą Umową na podstówie zamówi€ń skład.nych pneż żamawiającego,

2 0św ad.zańy, żetowary będąc€ pż€dmiótem ńin ejrźejofertY odpowiadają w.runkom jakośc ow}m zgódnym ż
obowiązu]ącymi ateśtańi, po|skń normam], pr.wem żWnoś.ióWym wrazż obowiązującYń zósadańiGMP GHP oraż
śyślem€m HAcaP

3, cwarantujeńy ńieżn enność ol€ńowany.h cen pżeż cały okres le.lżacjiumowy,
4, Wyrażamyz8ódę na płatność faktul w terńinie 14dn]od datyollżymania pżeż zańawiójącego prawidlowo wystaw onej

ld._ą .aroó,aro*o po oo5lcl-żo-ą p.il lowa.o*,
5 ZobowiązUjemy §ię dó dośtawy plżedńiotu żanóWienia wtelminle Wśkażanym pżeż zańaw ają.ego od daty otrżVńańja

żamówi€napżenane€o?apośredni.tw€mte]elonUiUbdro3ąpektrońirżnąpżeżżańawają.ego
6 zobowiążu]emy s ę do re. izac]]dostawy do pomi€rcżeń żnajdu]ących się w s edzibre z.mawiając€so pRy U. Harce6kiej2,

Plóck, Ę śpecy,f kacj asorryńeńlóWejdost.w.
7 ośw adczamy, ze zapozn.liśńy sięzoP]sEM PRzEDMlaIu zAMówENlAi niewnasmy do ni€go zan2Pżeń olaz Użyska iśmy

Wne]kpinfomać]e ńieżbędnedo prawid|ow€8o pnWolowa nia żlóreń a ńinieFż€jofeĄ
a oświadczańY,żejesl€śmyzwązan ninie]sżą óf€rtą przeż ókres 30 dń od dńió uplYw! terminu składania olertY
9. oświódcżany,reżapożnaśmyśęorazakcepruj€ńVpostańoweńiawzoruumowy zobowiązujemysię w pnypadkU wybo.U

nasże] ófeń, doje] żówalc]a w mieFc! oraż term ni€ wyznacżónym pżeż zamówia]ącego
1a ofeńa wraz z z.łącznikami żaw era łą.żn]e kolejńo zóp s.nych ] ponUmelowanych stlon,
11, Wylażam z8odę na plżeiwarża^ie ńoich dónych osobowychdla potrz€bni.żbędnych dó rea]Da.]]prżedńiotU ponepowania
12 ośwadczań, żeapożmł€m sęż klaużllą nfórma.y]ną.awańvń wpk 11z.proreniado złoż€nia ofeńy,
13, oswiadczam,iewyp€tnit€m obóaiążk infómacyjne ptewid.iańewań,13]ubań 14ogónego rozponądżenia oochronie

danych,,RoDo" wobec osóbiżycznych, od którYch dan€ osobow. b.żpośr€dnió Ub półednio pożVskałemwce]u ubi4ania 5e
o udżieieńi€ zańów]enia pub czn€co w n n]eiśzym postępowan U.

14. Wyńżdmżgodęna podan. inlormacji dótyczą.ych Wykońawcyń elbędnYch do ogłoszenia W}ńiku zópttdni.ofeńowegonó
dóśtawĘ ważyw, owo.ów ]jajdo Mi€Fki€8o P2edszko a Nr34 W Płocku na rok 2020 na strón]. int.rnelow€] 3 ul€tynu
nformacji Pub l.znej 2amawia]ącć3o.

ii J wykoDwq/ Wylomw(ą

dnia.,,.,,,,,,,,,,,,.,,,-


