
Dcsiawa artykułórł spożywczych różnych do Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku -Zażlr.

ZAMAWIA.IĄCY:

tinrina N4iasto Płock - N,lie.iskie Przedszkole Nr 34 im. KubLrsia Fuchatka i Jeg* F}rzl,i1-1cii,i

z {)ddziałami Integracyjnymi rv Fłocku.

u1, Harcerska2, a9-410 Płock, Filia: ul, Pccztowa J3

tel.24 364 83 l3

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

(rra pcldstawię art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo Zarnówień Publicznych)

Dyrektor Miejskiego FrzeclszkolaNr 34 w Płocku zaprasza Palistwa do z}ozęnia oielt3,,:ra

wykonanie zadania:

ś}astłłwłl artykltłólu sptlż,l,wcz"ych różnych do Miejskiego Prxeclszkola?{r 34 łr Fłłłcku -

202 1r. "

l. fipis przeelrniotu zamówienia:

Przeclmiotern zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułow spoz:vwezycłr rri;;l_v;Ł;

dia l\4iejskiego Przedszkola Nr 34 im. Kubusia Puelratka i Jegc f'i";3,i:ił:iił ;i

Oclciziałami Integracyjnymi w Płocku w 202lr. Seczegółolvy r:pis i l.a&.rt,,

zalnórvienia został szczegółowo opisany w OPISIE PRZEDN,{]OTlJ ZAMOWIilFJłA,

ArtykuĘ, żvwnościowe wraz z podaniem maksyma|ne_i wielkclści zapcltrze'nowatlia

został.v opisane r,v zestawieniu rodza.iowo-ilościowym, stanowiąc3;m Załączłrik nr tr

do {}Fl§Łl P RZE DVIIOTU ZAMOWIENIA 
"

2, Terrnim realizac.ii zamówienia:

O{t Si styeznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021roku.

j. §*klrxnemĘ §łymagane, które naleĘ zalączyć do oferty:

Zanrawiająoy lĄ/,vmaga.by każda oferta zawięrała minimum następtljąee d<lk_nłrłelltv:

Wypełniorr}, i podpisany przez Wykona\Ą,cę fbrmularz eeriow.},_- Załącznik iriri

W3,pehiiony i poclpisany przez Wykonawcę fonnularz of"eńy - Zaiączrrik 'i!r j
ą. Termin i miejsce zlożenia propozycji cenowej:

1) Of-erty należy złożyc ( data wpłynięcia do Zamai.viającego) w ierlllitli,: dt,

dnia l5 grudnia 2020r,, do godz. 10"00

4, il"



i]r::tawa ariykułów spożywczych różnych do Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku -Z1żtr.

ż'} Ol'erty naiezy złożyc w zamkniętej i opieczętowanej kopercie

w siedzibie Zamawiającego

Mie.iskiego Przedszkola nr 34 w Płocku - SEKRE'|ARIAT

ul. Harcerska2,09-410 Płock - osobiście luŁr pocztą

5. T{a kopereie nalezy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, l}azwę i adres

W;rkonawcy oraz napis:

,,!rr*§czy-rja .eno\ryA na wykonanie zadania:

!,_!.l..l,]:1.Ąi;,] łl1,1l<i]ló\.v lpozywczych różnych do Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku - 2021r.

Ąii ii-!,\n_rlrRAĆ pxzro L5lLŁ/zaao godz. 10:00"

6. K*rv,teriunr, któr3,łn zamawiający będzie kierował się przy wyborze ofert_v.iest jakość

Brcdiłktu, moźliwości logistycznę ol:az cęna brutto.

7. Ctrvarcie ofert nastąpi dnia 15 grudnia 20żOr., o godz. 1S:00 \Ą/ sieclzibie

Zamawiającego - rłl Sekretariacie Miejskiego Przedszkola },Ir -]4 łv Pło*krł. ul.

Hareerska 2

8. lntegralną częśł zaproszenia do złozenia oferty stanowi OPlS I'RZF,]DMIOTU

ZAMOWIENIA wraz z ZaŁącznikami nr 1 i 2.

q" 'fermin związania ofertą w5,nosi 30 dni.

10. O wyborze najkarzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za

pr:średnietwem strony internetowej przedszko[a

! i.l-głłtiiłie z art. l3 ust. 1 i 2 razpotządzenia Par|amentu Europejskiego i Rad,l,, (i,lE)

ż*1til679 z dnia 27 kwietniażal6 r. w sprawie ochrony osób fizyczn_veh iv zu,iązku

7. i}rzetwerzaniem dan5,ch osobowych i w sprawie swobodnego przepływil takicir

łiirn3,cłi oraz uchylenia dyrektywy 95l46iWE (ogólne rlzparząclzenie * or.hronie

,.1;rn_ve lł) (l}z,lJrz_" UE L l19 z04.05.20l6, str. l), dalej ..RODO", illforniłąję, ze :

.,Ąełnrił:istraioręm Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole }r]r 34 z

.1fi+ó.1 ! J

- Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych jest mtlzlir,ł,y pouj aelr*senr c-m*il:

itrcl łł z!oplock.pl

l



Dclstalłla łi"tykułów spożywczych różnych do Miejskiego Przedszkola I\r 34 w Płocku * 20ż]"r,

, Pairi/i}ałla dan€ o§obowe przętwatzane będą na podstawię art. 6 ust, l ti1. a) i ci

RCii}O \Ą/ cę|u z,wiązanym z postępowanięm na dostalł,ę artykLlłów spł;z"vlł,cr:y,cłi

róźnych ą,202ir.

. Odbiorcarłi Pani/Pana danych osobow,ych będą osoby lub porirniłi.1. kli,l".,,rłl

i,rclostępniona zostanię dokumentacja postępowania t_i. Urząd Miasta Fłcck;i. i.arrąłi
jednostel< Oświatow_vch .Iedr'ostka Bttdzetowa w Płocku.

. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane. przez okres 5 lat od cjnia zakofrc;:eniłl

prłstępowania na dostawę artykułów spozywczych róznych w żO2łr.

. Paciałtie ptzez Pana/Panią danych osobowych ma charaktęr dobrolvc,lny" _iednakze .!est

to :,varunck liorii*czny do zawarcia Umowy .

* f}anii Fana danę o"qobowe nie będą wykorzvstylvane do zautornatyzowanegcl

poele_inrr:wania clecy",ii ani profilowania - stosowanie do art. 22 RODO;

- p*siar"la PanilPan:

l) na podstawie art. l5 RODO prawo dostępu elo clanych osobow3,ch Pani/l"anł

dotycząe 5,ch

ż) na podstawie art, 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana dan;vch or;i,.born",},cli:

3} na podstan,ie art. l8 RODO prawo żądania od administratora ograirier*irl*

ptzetwarzania danych osobowych z zastrzężęniem przypadków, o któryclr lno\Ąa F, artr.

18 ust. 2 RODO;

4) prawo dcl wniesięnia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych OsoŁror.i,yłi1. gdi,

uzna I}anilPan. ze przetwarzanie danych osobowych PanilPana dotyeząc3,,,ch narusza

przepisy R.ODO.
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t}rłstawa artykułów spożywczych różnych do Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku -ż021r.

{jn-iina '' lr.,liasto Płoek - Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Prz_r,jacicł

z Oddziałarni integracyjnymi w Płocku,

ui" Harcęrska2,09-410 Płock, Filia: ul. Pocztorva 13

tel,2-1 36] 83 l3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

E. Tytuł i zakres zamówienia

t } Frzedmiotęm zamówienia jest:

,,ffiłlstswa ułtjlkułów, spoż,ywczych różnych do Miejskiego Przedszkolu Nr 34 w Fłilcku

- 2021 rok".

Artvkuły zywienioive wra7, z podaniem szacunkowej wieikości zapcltrzebolvania został5l

iipisane iv zestawieniu rodzajowo - ilościowym, stanowiącymZałąc,znik nr 1 dt: {}Pj,9{1

P tł ?, E l ) }ł l i} Ttr ZA},t {L W I E N I A.

l]odane ilośei produktów są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu. Służyć one będą

wyłąoznie do porównania ofert oraz wybrania oferty najkorzystniejsze.i. izn. ze nie

stanowią ostatecznego rozmiarti zamówienia, w wyniku czego nie nro_cĘ stariolvić

podstar,v do z,gŁaszania roszczeń z tytuŁu nięztęalizawanych dostarv albo poclstałvy

do odmowy realizacji dostaw, Zamawiający nie będzie ponosił ujemn3lcfu skLltków

linansou,ych sporł,odowanych zakupem innego asortynlentu ( tozsamęgo

rcidza.!or,r,o), zmniejszeniem ilości i wartości dostaw pomiędzy pozycjanri w

przedmiocie,zamówięnia z zastrzeżeniem, iZ w wyniku ww" zrnian nie zostanie

przekroczona wartość umowy.

3tron-v nie przewiclują waioryzacji cen produktów zawartych w ofercie Wykonarł,cv

w tr*i<c i,: reiil izacj i,

A*,l,kuł.v z3,wieniowe powinny być dostarczanę do Miejskiego Przeclszkola Nr -]4

lv $}łcr*ku sul<cesvlvnie, w miarę zgłaszanych potrzeb. z ryyłączeniem prztrw

rlzia1łinośe i placół,vki związanych z arganizacją roltu szkolnego.

Zizn;arłia_iącv nie dopuszcza składania ofert przęz of'eręntór.v. i(torz), pi:zri

zanrórł, i en iu r,vyrn a gaj ą przekr oczen ia tzrv" min imu m lo g i st5,cz nego.

2)

3)

4}

,§.1



i]o:iĘwa a!,tykuiów spażywczych różnych do Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku -2.a2k.

ó} l}ostarn;\, ręalizo\Ą/ane będą na podstaw-ie bież"ącllch zanrówień sliładail]ie h iliź:f/

łlprarł,nionego pracow,nika Zamawiającego za ponlocą fai:su, p$r?]tii ełel;tl,łl;:ir:;,:tłĘ

iub leleftłnicznie, dokonywanl,ch z minimum jedno<lniowym łvvpt,zedz.ł:1-1iciil.

od poniedziałku do piątku.

7) \Ą',ykor:alvca dostarczy zamówioną partię dostaw l<azctorazor,vo rv ustalcrl_veh

godzinach między 6:00 a 9:00.

8) $i.vkc,narł,ca dostarczy każ,dą zanrówioną partię towarów- na własny koszt. .{ił:diłięrn

transptłrtu wymaganvm dla rodzaju dostarczonych towarów zl,rvlrłśeiowvclł"

zgodnie z obowiązu.iącymi przepisam i.

9) W;,,konarv*a zobowi ązany jest do rozładowania i wrriesienia towarórą, ciei

r,o,-slrgzanJ-ch prz,ez pracownika Przędszkola pomieszczeń znajclu_iąc.v-ch się lv

siędzibię Zarnawiającego przy ul, Harcerskiej 2, 09-4l0 l}łock.

10}Dostarczane produktrl, będą świezę, pełnowartcściowe" nieuszItoclzone" rłale;l.:",r*_i

_!akośei oraz będą dclstarczane nie później, niz w połowie okresu prz.r,datrlo§ti rJrl

spozycia przewidzianego dla danego produktu oraz bęclą pcsiad;ał1, w,vlnagai},"]

odpowie<Jrria zaświadc zenia.

1 i ) ofcrowane procitłkty. a także sposób ich przewozu i przechołvyrł,ania winnv

spełniać w,yłnagania rł,ymienione w obowiązu.jących przepisach pfa\,va dot_v*zą*:i:gi-i

produkcji iobrotu ż5.,wności, aw szazególności: ustawy-o bezpieczeństv,,ie ż.1,'wnoŚe i

iz3,rvienia tzż015., poz. 594.zpóźn,zm.); ustar.vy zdnia 21 grudnia ż000 r. o '

jakości hancilor,vej artykułów rolno - spozy\Ą,czych (Dz, lJ. zż(}15 t. pcz,{l78 z póŹn.

zrir,) oraz ustawy zdnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pocliołlzenia z.łierzęcego

{Dz. U. z 70l4 r. poz. 1577 z poźn. zm,) wraz z aktami rvykonarvczvmi na

-podstarvic tych ustaw.

12) Of'erorvane produkty, a takżę sposób ich przewozu i przee lrcw3,ir,,alłili łriinnv

spełni.ac ",ł"r'n"lagania wymienione łv obowiązującyclr przepisach prau,a dci3leząeego

produkc_ii iobrotu zywności, aw szazególności: ustawy o Łlezpiec;letistl.vie z,v,wn,.lśr:i

i z3,l.vienia {z ż015.. poz.594, z poźn. zm.); ustawy z dnia 2tr głridrlia 2$fii} r'" r,,

.jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz" L]. z2{}15 r. pł:lz"O?8 z 1lll:n.

zm.) oraz łrstawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pocłrodzgnia 7,,łiel"zęf*g{],

iDz. U. z 2a14 r. poz. 1577 z poźn. zm,) wraz z aktami wykonałł,czyrmi nr,

poclstawie t5ic h ustaw.

5



Dsstawa artykułów spożywczych różnych do Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku -20żl,r.

}"})0f'erowanc proelukty winny spełniać wymagania wymienione w Rozpclrządzeniu

]V{inigtra Zclrowia z dnia 26 sierpnia 20l6 r. w sprawie grr-rp środkórł,spoz3,wcz.vch

przeznsczonl,eh dc sprzedazy dzieciom l młodzieży w jednostkach systemu cłśrviaty

otaz wymagari, jal<ie muszą spełniać środki spozywcze stosowane \^i ramaell

eywienia zbiorowego dzieci i mŁodzięży w tych jednostkaclr (Dz. Łj" z 20l6 r" poz,

ll§4\

i4) t{ażdy produkt winien byó wyprodukowany i wprowadzony do cbrtliu zgadnie

z nornrami systemu I{ACCP, GMP/GHP.

l5)Jakclść dostarczanych produktów winna bvć zgodna z obowiązu.jacymi przepisairri

oraz atestami clla produktów pierwszego gatunku/klasy.

i 6) Dostarezane produkty spełniać muszą prawem określone wymogi dla t;,alr

prodtrktórv w tym wymogi zdrowotne, N4ateriał opakowaniow3l winie n być

rlopuszczon"v do kontaktu z zywnością. Każdy asortyment procluktów musi być

<,tlj,tta.pg76,r, w oddzielnym pojemniku, Produkty w puszkaclr winn;" być

wyposazone w elementy do otwierania ręcznego, bęz pomoe y otwieracza

rneehaniczn€go. Prorlukty spozywcze powinny być dostarczone w oryginalnych,

nienaruszonyclr opakowaniach, oznakowanych zgodnie z wymagariiami

Rczporząilzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 20l4 r, w

spł"awie znakowania poszc7ególnych rodzajów środków spozywczyeh iDz. U, ;r

2fi15 r, paz" ż9')" Opakowania produktów spożywczych połvinny zawieiać takje

inibrrnacje jak: nazwę produktu. nazwę i adres producenta lub przedsięŁ;itrc,y,

paczkującego środek spozywczy, wykaz iilość składników lu[:, kategorii

składrrików, zawartość netto w opakowaniu, datę minimalnej trrłałości iub terrnill

prz,vda.tności do spozycia, warunki przechowywania oraz tabela wartości <lilzylvezcj.

17; Wyktlnewca zobowiązu.ie się do nieodpłatnego użyczenia skrzynek. prł,y

kaźdorazorvej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okres do nastepne.|

dclsiarły.

iE}Z;rn":awia_iąe3,,moze dokonać zmiany w asortymencie określonej w pakietach.

1iJiDostarczane pr*dukty muszą być zgodne z opisem zalvartym w złoźonej oiereie ,

20) Wykorrawca ponosi odporł,iedzialność za wady jakościowe dostarczanyclr

produktów (ukryte, nie ukryte) i za 'uszkodzenia powstałe w, wynikr"r ich transportu

oraz zobowiązany jest do nięzwłocznej wymiany wadliwego towaru u,e lvłasnym



Dostawa artykułów spożywczych różnych do Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku - ZaLtr.

zakresie i na własny koszt po każdym żądaniu Zamawiającego w dniu

powiadomienia.

21)Jakość organoleptyazna zywności, której nie można ocenić przy ptzyjęciu towaru,

sprawdzana jest przy produkcji. W przypadku nie spełnienia wymagań. suroą,iec

zostanie zwrócony dostawcy, a fakt ten zostanie odnotowany w ftlrmularzu

reklamacyjnym. W przypadku nieodpowiedniego oznakowania araz środl<ów

spożywczych po dacie minimalne.i trwałości lub przekroczonym terminie

przydatności do spozycia, nastąpi odmowa przyjęcia odnotowana w fbrmularzu

reklamac3,jnyrn. Potrójna odmowa przyjęcia towaru przęz Zainawiającego

skutkować będzie rozwiązaniem umowy z winy Wykonau,cy.

22) Oferowaną wartośó brutto należy skalkulować tak, aby zawierała w sobie cenę

netto, koszty transportu, koszty dostawy oraz obowiąz:ljący podatek VAT.

23)Niedostarczęnie zamówionych produktów w uzgodnionym termirrie lub odmowa

dostawy zostanie udokumentowana notatką służbową. Powyższe incydenty sumują

się z opisanymi w pkt. 20 - trzykrotne powtórzenie opisanych incydentriw

skutkować będzie odstąpieniem od umowy z win}, W}rkonawcł-

24) Kryterium, któr5,m Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jest

jakcśó produktu, możliwości Iogistycznę oraz cena brutto.

ż",E,§R]V!§N 1VYKONANIA ZAMOWIENIA

W},iionanie zamówięnia odbywać się będzie sukcesyw,nie od 0i,'J1.2E2l r. r_Jł:

31.,lż,żażl r." zgcdnię z zawartą umową. na podstawie zanrłiwień si.;łaclalr;-e,h prrez

Zamawia,iącego telefonicznie bądź za pośrednietwem poczty elektroniczne.j"

3. WARUNKT PŁATNOSCI

Wyrn;lgany tennin płatności wynosi 14 dni od dnia ciosłarezenia el,: lii:l,j,"ib.,u

{}tjbiorcv prawidłowo wystawionej faktury VAT. Płatność rrastąpi pr;:ełerł,i:nl ;tli

l<cltrto Wykonawc,v. Zamawiający oświadcza, ze będzie realizclwać pia,tnr:dci .ła

f'ak_tur3, z zastc,sowaniem mechanizmu podzieionej płatności tzw, spIit pa3"i:ient.



j-.;t,-.i::,."1,,ł .ifi,iikŁji{-iv,i:.pi:::vwr:iych rOżnych dłr lr4iejskiego Przedszkola Nr 34 w Płi:cku -,"ł0"::j.:"

Załącznik rrr tr .- F.irrfiLilar:Ł tellolt

liii.lii;};,!1i{]

Dr,Oetker cytryna sycylia/ pomarańcza

brazylia, opak. jednostkowe 30 ml

Chrupki kukurydziane typu

FlipsiTygryski

opak, jednostkorve ok. l 00g

Ciastka typu piemik bez czekolady

Cukier trzcinowy,,opak. jednostkowe

lkg

L'ukier z pra,l,vdziwą wanilią lub ze skórką

] 
ponlarańczorvą Kotanyi, Kamis, Dr, Oetkęr,

I

+---
l

i
I

I

I

I

I

l

1

]

]

]

I

I

I

I

l
l
l
I,r ------
]

]

]

1,Val,t*§ć brllttgwartość netto

Cukier puder,

clpak. jednostkowe 400-500g

l l 
*tlak..iedrrcls(korve ok. l0-15g

---i,
i i {l;,namtlri mielony, opak, jednostkowe

l_ i

] ! {t,. } ",t.l

. l ("zciiolatlł _",orzka. Iitin. 709i, kakao,
ii_l i

I opahorr anie.ieclnostkow,e l00g
l___._i_____
]i
] i l}akt;,,!e suszone opak. jednostkowe
! l; i

, ,:]l'_ li" _

i-' iroon
L_ __]_:
| * j Ctllier biaty. opak. jednostkorve lkg
r--* -*-

Stawk:,

VA,|,

__*]__. ..__,
I

l

,1



D*siawa łrtykułów spozywczych różnych do Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Fłacku - ż0?1r,

opak. jednostkowe
''-r,-,

I

I

I

j

l----,-
l

,100-500g

Fasola biała lv puszcze. opak.

jedrrostkowe 4009

Galaretka bez banł,ników

{krystaliczna) Dr. Oetker. opak.

_|ednostkowe ok, 80g

Galka mrrszkatołowa m ielona, opak.

jednostkowe 10g

Grgclł łuskafly, opak, iednostkorve 400-

500g, -"ó

Groszek kon serworły. opak.

_iedrlostkorve -100g

Goździki. opak, jednostkowe l0g

}{elbata owocowa - róme smaki, w

torebkach tvpu Malwa, opak,

.i ednostkorve 20 torębek/saszętek

Herbata czama- liściasta §pu Yunnan

opak..jednostkołve l 00g

lnlbir mielony, opak. jednostkowe 159

Kakao ciemne typu Wedel, o obniżonej

zalvartośc i tluszczu, opak. jednostkowe

dc, iOOg

Kasza bulgur, opak. jednostkowe 4009

Kasza gryczana prażona, opak.

.iednostkowe 400-500g

Kasza gryczana nieprażona/biała, opak.

jednostkowe 400-500g

Kasza jaglana, opak. jednostkowe 400-

500g

Kasza jęczmienna perłowa, opak.

.iednostkowe 400-500g

Kasza jęczmienna pęczak, opak.

_|ednostkorve 400-500g

-t_-
I

9



Kasza kuskus, opak" jednostkow,e 4009

Koncentrat pomidorowy 30oń Łow icz,

słoiczek o pojemności l85-195g

Kukurydza konserwowa opak.

jednostkowe 4009

Kurkuma, opak. jednostkowe 20g

Liść laurowy, opak. _iednostkowe 0,5kg

IVlakaron t1,,pu fale/rurkiĄenne lub

podobne l00% durum, opak.

jednostkorve 500g

! i-l
l-,,_, *- -
I

I

i_.,t

I

Ił-,,,

D.§tawa artykuiów spożywczych różnych do Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku * żSżlr.

Kasza manna, opak. jednostkowe 4009

Kawa zbozowa ł,pu lnka bez dodatku

koleiny, opak. jednostkowe 150g

Ketchup łagodny Develey (zaw.

| . iedntlstkowe a00-5{}0g
I: - -,

i ." j Makaron śtvidęrki 1009ó durum, opak.

i" iieonostkowc5009

i l ]\,[akaron świderki pełnoziamisty, opak.
i].i ]

i 
" 

|jednostkowe 5009

Makaron spaghetti 1009/o durum, opak.

jednostkowe 5009

Makaron lasagne 5009

łv{aka.ron dla dzieci typrr

i iie |ki]'k§ztałt v l zlv ier zątka, opak.

jr:driostkrłwe ok. 350g

I 
nv!akitron zacierka. opak. jednostkowe

i

1., | :ori-zsogIl
L,_ __ l

\0

Kminęk mielony, opak. jednostkowe

20g

t-----

[i;--[ń.,"*'.,*"Li"."-,^ pĘ
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Dostarva artykuiów spażywczych różnych do Miejskiego Przedsz|<ala Nr" 34 w P?ocku -" ?*71l.

I

i !\4asio crrzechorve l00 o.o arachidowe,

oirak, jeduostkowe 500g

l\4ąka krupczatka, opak. j ednostkowe

lkg

I 
rrłur.o ziemrliaczana, opak.

!_iednostkorve 1 kg

Migda§, w płatkach, opak.

jednostkowe l00g

MigdaĘ, całę blanszowane, opak.

iednostkorve 5009

Ole.i rzepakowy, z pierwszego

tłoczenia, opak. _iednostkowe l

h{ąka pszenna tońolła typ 500 * 550, opak.

.jcilnostkoivc lkg

|yliód rvielokwiatowy, opak.

.iednostkowe l kg- 1,2kg

Mix zbóż ekspandowanych (pszenica

.proso itp.), opak, jednostkowe do 100g

Mleko rv proszku pełne, opak.

jednostkowe 5009

]llorele suszone, opak. jednostkowe

lkg

Mus owocow;" typu kieszonka, bez

dodatku cuku, opak. jednostkowe do

l 00g

Mtts owtlcowy typu kieszonka. bez

dodatku cukru, opak, jednostkowe od

l 00g do 2009

Musźarda sarepska, opak. j ednostkowe

do 2509

Na,siona chia, opak, jednostkowe 250g

Ocet iabłkowy. opak. .iednostkowe 0,51

Ogórek kotrserwowy Krakus. opak.

brutto 9209

t---

i

t
i

I

I

-.-,,,--|_;
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O|iwa z oliwek, opak, jednostkowe

50Onrl

Oregano, opak. jednostkowe 0,5kg

Papryka słodka mielona, opak.

jednostkowe 0,5kg

Dostaw§ artykułów spożywczych różnych do Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku *żażlr

orzech1, laskorł,e, opak. jednostkowe

1§f }§", -b

I 
Orzechy nerkowca, opak, jednostkowe

Orzechy włoskię, opak. jednostkowe

i
j Orzechy zienrne, opak. jednostkowe

?50g
]

ł
l
r ]1

Otręby owsiane, opak. jednostkowe

t 50g

Pędy bambusa konserwowane, opak.

jednostkowe ok,0,5kg

j Pieprz cz&Tny mielony, opak.
]il j

j,iednostkclwe 5009ii"r -,l l _,

i ^^ j Pieprz zitllowy,. opak. jednostkowe
i !| 

1

l

l
|---

kukurydziane Corn Flakes Sante

jednostkowe 250g

I i"'j;ii1,.i l;z*kłił-rjłr,n* ]ub w,ie ]ozboźar,i,e

Sante, bez dodatku cukru, opak.

jednostkowe 5009

Płatki owsiarre błyskawiczne, opak.

jednostkowt 400-500g

Płatki ry,żorł,e bł5"skarviczne, opak

i l łednrlstkorrc 20t1_250g

, i,\:!,..,rii,n /lill,{iU. llpi}l(. iednustkorrc l00g
ll
j :i-1 i

]iii
:l

l ,a I 
Pomidoł kroione kartonik naturalne typu

i | }'udliszki. opak. jednostkowe ok, _390-4009
ts..-

il;i}i1

l79
]

I

I

I
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!.]c§tfi,!va artykułów spozytvczych róźnych do Miejskiego Przedszkoia Nr 34 w Płacku .- żt}7l"r

j Proszek do pieczenia, opak. jednostkorvę do
I

l'rzy,pralva clo zieninjakólv Prymat, opak.

jrrlnclstkowe 25g

Ry,,ź arborio. opŃ. jednostkowe 4009

R;,ż bia\,, opak. jednostkclwe 1kg

Soczervica czefwona opak. jednostkowe

_]50g-400g

Sok w kubeczku Dolina Czerska itp,, NFC

- tloczony" _jabłko, jabłl<o z marchervką,

.iabłko z gruszką, opak. _jednostkowe ok.

200nil

Sól himalaiska. drobnoziarnista, opak.

_iednostkowe ikg

Szczarv konserwowy lJrbanek, opak.

.iednostkowe ok 400ml

l

_---- - ]

I

l

,13

:,i4

,,l_i

;i
I opak. jednostkorre butelkłr szklana 5009

,--!,

l
j i'l,zl,prarła do k,urczaka (gyl"os) Prymat, 
l 

, ,/_\ l}la]\\a uU KlllUl

i t;1l:tk. .lcrJnortkorr c 3t)g

Prrvpralva do ryb Prymat" opak.

.ii:dnostkorve 20g

Rtlilzynki sułtańskie, opak. jednostkowe

50t}g

Rozmaryn, opak. iednostkorve i 59

Rl,ż parabol iczn1, biaĘ, opak" 4009

Iły ż brązowy,. opirk. jednostkowe 4009

§ iemię lniarre m ielonę/nienrielone 5009

Słłrneczriik łuskany. opak. jednostkowe

,<()0g

Sclk lv kartonie Doiina Czerska itp,, NFC -
tloczon_v. .i abłko. j abłko z marchervką.

.iabiko z gnrszką. opak,.jednostkowe 3l. z

klrmikienl

Vegeta Natur 3009

SIiwki suszone, opak. jednostkowe 5009

t3

l

____,]
I



!}ł§tewn i:rtykułów spażywczych róźnych do Miejskiego Przedszkola h!r 34 w Płocku - 2021r.

Wafle rypu chrupacze, opak. jednostkowe

do 80g

Wafl e kukury dzianelry żowe, opak,

jednostkow-e 100-1 50g, naturalne

Watle ryżowe z czekoladą deserową 629,

Sante

Ziele angielskie ziarno, opak.

jednostkowe 0,5kg

, , t,, 
i $ rldo iek[o gazo"valla" opak

: Iicdnostkowe 
l..5l

i : ll/^n^ _:^^^-^.. ^.-^ ^^^l, :^i i \\'oda niegazowana. opak. jednostkowe
lliii
I l 

1.5l

i- * ,-T--*
i ] $',ida niegazowana, opak. jednostkowe

Zioła prowansalskie, opak. jednostkowe

0,5kg

l , ,, iZul:iwina 
suszona, opak, jednostkowe

iltĄZEM
l
l^-_------

. 1i "j 
\i '1 i'i,Fl.! §l,'f"l'tr l.A {].Ął,{}SC PRZfit N,IIOTI] ZAi\,tO\Ą'i§,;Ę1,1 -

t 4CZ}{A C§N.Ą BIąUTTG ZA C1.Ł[}SC PRZEDMIOTU ZAMowrENLĄ -

".".""...isłownie: .,.."".}

1 1ł ti::_y sik if pclz},c.j e Zs ułTiowanę razem)

l\

miejscowość, data podpis i piec:ęt- Wykoil.iulcV

i \\ i,irki kokosowe. opak. jednostkowe ok.
] lrl.] i

] i;lIl"
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Dostawa artykułów spożywczych

m.p.

roznyr:h rJo lliejskiego Przedszktrla Nr 34 lv |'łr:rkil - 2027r.

nr2-FormularzofertyZałączr": ik

,| |:, .:.;i ,;:,.t.,:

Adres wykonawcy;,..,.......

REGON ,,.. NlP

OFERTA

$dpowiarJa.!ąc na zaproszenie do złożenia oferty na "Dostawa artykułów spożywc;ych rÓźnych tjo Mie.jsk;iega ł,";"_er!l:kajł

!\r 34 vr Płocku- żaŁt rak" oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiam! ZaWart'}/;-ńi w L'Flstf-

PRZEDłłrc"ru ZAMaWENlA za niżej wymienioną cenę:

Łenę nettc ., PLN (słownie:..

zgodnie z formutarzem asortymentowo_cenowym - Załącznik nr 7 do OP|SIJ PRZEDM\OT\J ZAMÓW\ENIA,

5

b.

7,

8.

9,

10.

11.

I2,
13.

M.

11świadczamy, że przeclmiot zamówienia na który składamy ofertę zobowiązujemy się reaiizowaĆ sukcesvwnie od dni? i]1

styczrlia 20ż1 r. c1o 31gruclnia 2021r., zgodnie z zawartą umową na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego,

ośr,via,jczamy, że towary będące przedmiotem niniejszej oferty odpowiadają warunkom jakościowym zgoclnym e

obo*;iązującymi aaestami, polskimi normami, prawem żywnościowym wraz z obowiązującymi zasadami ajh4P i GHP o!'aZ

5yrten]errl iiACCP.
firvarantujemy niezmienność ofertowanych cen przez cały ol<res reaIizacji umowy,

Wyrazam.y zgodę na płatność faktur w terminie 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawia jącego prawirlłclwo

WystaWiOne.j fal<tury VAT.
Zi}bolviązujemy siĘ dO dosiawy przedmiotu zamówienia W terminie wsi<azanym przez ZamaWiającego oo daty cirz}*rnllrin

zamó,r.rienia przesianego ża pośrednictwem telefonu Iub drogą elektroniczną przez zam;łwiając,ego.

Johowiązujemy się do realizacji dostawy do pomieszczeń znajdu.jących się w siedzibie Zamawlającegtl trltzy ul. llatlt.:rsl'.ie| Ż,

Płock, Wg specyfikacji asoftymentoWej dostaw.
Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z oPlSEM PRZEDMloTU ZAMÓW|EN|A i nie wnosimy do rriego ZastrzeŻen or;.ł:: l.:vsk.-łii,r,l'

,rłszeikie inforrnacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

ośrviaciczamy, że jesteśmy zwiąZani niniejszą ofertąprzez okres 30 dni od dnia L]płylvu terrńinu składania cferiy"

oświadczamy, ze zapoznaliśmy się oraz akceptujemy postanowienia wzoru umowy i zobowiązujemY s!ę w PrzYPai!ku wYbłl;

naszej oferty, do,jej zalvarcia w miejscu oraz terminie wyznaczonym prżez zamawiającego.

Ofeńa wraz z załącznikami zawiera łącznie ...... kolejno zapisanych i ponumerowanych stron.

W,y'rażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji p.Zedmiotu posiępó\ĄaniJ

łślrriadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacy,iną zawartym w pkt 11 zaproszenia do złoŻenia ofertY.

ośwlac]czam, źe rvypełniłenr obowiązki informacyjne przewidziane W ari. 13 iub art. 14 ogótnego rozporźądz€fiia o r:chtutlte

dany.h ,,RoDc" wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpoŚrednio Iub poŚrednio oozyskałem w,:r:lu ubteganla iie

o udzieienie zanrówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

WVrażarrr zgodę na poc!anie informacji dotyczących Wykonawcy niezbędnvch do ogłoszenia WYnil{u ZaPvtania ofertcwego na

dostawę artykułóW spoźywczych różnych do Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku na rok 2021 -na stronie ińiernet9lvci

Eiuietynu lnformacji Publicznej Zamawiającego.

Podpis osoby Umocowanej do rep.eżentowan]a Wykonawcyl Wykona}ł,ó!ł

{podpis i p'ecżątka imienna i cżyte!nY pocFIs)

dnia ......,.............

tb

e-mail:

1.

2.


