
5ukcesyv;na dostawa mięsa iwędlin dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku - 2021r.

ZAMAWtAJĄCY:

f__ilnina Miasto Płock - Miejskie Przedszkole Nr 34 im. KubLrsia Puciratka i.}egc ł}rz,v.iaciił

z addziałami Integracyjnymi w Płocku.

ul, Harcerska ż, 09-410 Płock, Filia: ul. Pocztow,a 1-3

tel.24 364 83 1 3

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ina *odstav;ie art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo Zalnć:lvięń Pub}icznych;

Dyrektrlr fu{ie.iskiego PrzedszkolaNr 34 w Płocku zaptasza Państwa do złoze.łia łl'el,i,,v rla

wykonanie zada.nja:

§ałktesy-vłnłs rłłłs!*wa łnięsa iwędlin dlu Miejskiego Przerlszkołrł Nr34 w l}łłłc§tw. * 2{}2§r*."

Zanr aw i aj ącv dopuszcza skladan ie ofert częściowych :

Ceęść I * Mięsc i wyroby wędliniarskie wieprzowe i wołorve

Część {l * Brób i przetwory drobiowe

1. 0pis praedmiotu zamówienia:

Przednłiotętłi zamówierlia jest sukcesywna clostarł.a mięsa i wędlin dia N'!iejskiego

Przędszkoia Nr 34 inr. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Ocidzia.łarni

integracyjnymi lł, Płocku w ż02lr. Szczegółowy opis i zakres zamórvienia,;:ostał

szczegółorvo opisany w OPISIE PRZEDMIOTU ZAiVlOV/lENlA" Artyl<uĘ,

zy,,wnościowę wraz z podaniem maksynralnej wielkości zapr:trzebł_lwania ::osi;;ł",

apisane w zestalvieniu rodzajowo-ilościowym, stanolviącyin Załącznik nr 1a/tb i 2

łlo L}l}i9U P RZEI}MIOTU ZAMOWIEN IA,

2" Tennrin realizacji zamówienia:

Od S1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 rłlku"

-1. Dokurnen§ wymaganeo które naleĘ zalączyć do oferĘ:

Zama,wiający wymaga. by każda oferta zawierała minimum następująee dt-ikumentrv:

lV,vpełniony i poclpisany przez Wykonawcę formularz cenolł} - Załącznilłtiria/it:

Wypełnion_v- i podpisany przez Wykonawcę tbrmularz ofeftowy - iiałącznik Nrż

,il



§llkcesywna dostawa mięsa i wędlin dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku *2021r,

4. Ternain i miejsce zlożenia propozycji cenowej:

t } Oferty należy złożyc ( data wpłynięcia do Zamawiającegoi tł, tenninie do

dnia j 5 grudriia 20żar., do godz. l0.00

ż'| {_}l'erty należy złożyó w zamkniętej i opieczętowanej kopere ie

rł, siędzibie zarrrawia_iącego

Mie"iskiego Przedszkola nr 34 w Płocku * SEKRETARiAT

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

5. Na kopercie należy umieśció nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i aCre.q

W_vkonarvc y *r az napi s :

Część l:

,,Propoeyeja €€nowa na wykonanie zadania:

5ukcesywna dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich wieprzowych i wołowych dla Miejskiego
Fr;*dlekcrl.ą Nlr 34 w Płocku * Za?Ir,

l§lF S§lńflĘRAe PnZĘD L5.lLŁlłOZa godz. 10:00"

Część Il:

,,Propeeyeja €€n$wa na wykonanie zadania:

5ukcesywna ciOstawa drobiu i przetworów drobiowych dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku"-
2§ź 1r.

NtE sTW!ĘRAĆ pRzro !5!Lzlhałogodz, 10:00"

6. Kryterium, którym zamawiający będzie kierował się przy wyborze ot'ert_l,lest jakość

prłlcitli<tit, łłożliwości logistyczne otaz cena brutto

7 , Otw,ale ie of"ert nastąpi dnia 15 grudnia 20żOr., o godz. 10:00 w siedzibie

Złłmawia.jąeego - w Sekretariacie Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Fłtłc!<u. ul.

j-lercelrska 2

8. in{egr*}rra ezęść zapraszenia do złożenia oferty stanowi OPlS PRZE{,}h4it,}f[,r

Z,ĄMi_]WlENiA wraz z Załącznikami nr ]rallb i 2.

{i. i'er*;in zvłlązaniz ofertą wynosi 30 dni.

i {j, {J r,l,ylrorze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiaeiomi of-e rentów za

pośrec!rrictrvern strony internetowej przedszkola

l,



Sukcesyw,na dostawa rnięsa i wędlin dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku - 2a2tr.

1l.Z3odnię z,atrt'. ]3 ust. t i ż rozpotządzenia Parlamentu Europejskiego i [ład5 {UE}
i ,, 

'' l'

. , . 201616,19'z dnia2T 'kwietnia 20l6 r. w sprawie ochrony osób fizycznyclr w zlą,iązku

. z ptzętwarzaniem danych osobowych i w sprawie srł,obodnego przepływu takiclr

clan5lclr oraz uchylenia dyrektywy 95l46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie

. ctahych) (Dz.|.)rz. UE L 119 z04.05.ż016, str, l), dalej..RODO"" int'ormi-tj9, z*:

"Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie PrzeCszkole Nr -14 z

Odiiz. ir-rtegr. w Płocku. ul. Harcerska ż, ()9-410 Płock, filia ul. Pocztowa 13, łet. (24)

36483 l 3

. Kontakt z Inspektoręm ochrony danych osobowych jest nroźlilvy pod adresetn e-lnai[:

iod@zjoplock.pl

. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art, 6 ust. l lit. a) i c)

RODO w celu złvtązanym z postępowaniem na dostawę mięsa iwędlin w 20żOr"

" Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty. którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania tj. Urząd Miasta Płocka, Zarząd

Jednostek Oświatowych - Jednostka Budzetowa w Płocku.

. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończętia

postępowania na dostawę mięsa i wędlin w ż02Ir.

. Fodanie przęz PanalPanią danych osobowych ma charakter dobrowolny" jednakźe je st

to warunek l<onieczny do zawarcia Umowy

. PanilPana danę osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzolĄratle go

podejmowania decyzji ani profilowania - stosowanie do art, 22 RODO;

" posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobclw-ych PanilPana

dot1 czący c h

2) na podstawie art. 16 RODO pfawo do sprostowania Panii Pana danyclr osobowyclr;

3) na podstawie art. l8 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

darrych osoborł,ych z zastrzężeniem przypadków, o których mo}va w art. l 8 ust. 2 RODC;

4) prawo do wnięsienia,skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

PaniiPan, że przetwarzaiię danych osobowych PaniiPana dotyczących narusza przepis3

RoDo.

3



')ii!l ill.V,.rllii cjc:1,1w; rnięsa iwędlin dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku - 2021,r.

iil:iitrli - ]\{iasto Płock - Mie,.iskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i.lcLltl i'i";,ri:ii::iilł

z Orldziałami lntegracyjnymi rł, Płocku.

ul. Harcerskaż,09-410 Płock, Filia: ul. Pocztowa l3

tęl. ż4 364 83 13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

! . §l tul i zakres zamówienia

i i i'r,ladltriorcm zamórł,ienia.iest:

.,..{:rt,Ąi:tr,1,1r,ąl łltlstulutt lttięsu i wędlin dla Miejskiego Przedszkolu Nr 34 łp Płłckw,-

202I rok".

Ąrti l.:uir zv,rvienicrr,i,e wraz z podaniem szacunkolł,ej wielkości zapotrze boniłnia "{.i:,i:;ł\

ilpis:llic lv zestau,ieniu rcldzajoił,tl ilościowym. stanowiącl,rri Załacznil. lir ld,'l i] il|r

1 i3,1,§{, P lłt: E D },t IOTLr 7-.Ą N{OIV t E|ł ]A.

.]i i'i,dane ilosci proclLrktórv są szacunkowe irnogą ulec zmnie_jszerriu" §lł,rżlt, illii i;i:ii;l

tl,r,ł4uznie ilcl porolr,niłtria of'ert oraz rł,vbrania ot-erty na_ikorzl,strlit,j,;ztl.i . 1,.itl , l.j ilir.|

slano.,r il i)Stalee 1l1cstr rttzmiltrtl zamórł,ienia. w wynil<u czcgtl nie tltrl::.li :i,ii}1l(}\,};ł

ptltJstłrr i1o zgłasz_ania roszczeń z tytułu niezrealizowan,vch (ltls;tttrr, ;ilŁlii p,;t1..,it;.,,l r

clo cldnrtrw1, reaIizacji dostaw. Zamawiający nie będzie pontlsił ttietnnr,łh _,]L"t.t,li;,l!il.,r,

iiltlłt-,lstłtł,\,e}r spowodowanl,ch zmniejszeniem ilości iwartości dclsta,ov płn,rięil;i,

1,łłl.,:\ cillfili lł przedmiocie zamówienia z zastrz,eż,eniem, iż rv w-yniku rvrr,. zllian ;ł!e

./tll;i_łli{ie przekroczclna rł,artość umowy.

,r ) \ti,ill,rr, tlie przcrł,iiltlia vvaloryzac.j i cen produktó,,v zarvartych rv llfircic W,l,,krlliroł,ul

tł tt,likcir, real izau.i i.

i i ._\il1lli;ll, zr tvicnirrtve po\\inn1,, by,ć tjostarczanc drl Mie,jslrie gtl Prycdszlił,ił 1lł ,] i

l,, i}it:ł:ŁLt stllitesr,,rł,nie" rv miarę zgłaszanych potrzeb. Z ",Ą,,,ł:lC:lcnt,-,;li :',|-. ,,li

,jl iliiiilttł-,sci placiiwki zrviązan1,,ch ,z organizac.ją rtll<u szkoltre qcl,

j) Z;-irrialł,ilt_iaey nie dtlpt"lszcza składania tlf-ert prze7. o1tre:Ilti,rl . kiiilrr ;.ll,,:\

;:_atnór",i*lliLl w,\,nlilga.i11 prze,krtlczenia tzw. mininrulm logistt,cznegil.

6) L}ostarvy realizowane będą na podstawie bieżących zamórł,ień składanycłi przez

Liprarłlnionego pracownika Zamawiającego za pomocą faksu, pocztą elekironiczną

\



§ukcesywna dostawa mięsa iwędlin dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku -2021,r.

lulr telefonicznie, dokonywanych z minimum jedncldniowynr wyprzedzeniem.

oci poniedziałku do piątku.

7) Wykonawca dostarczy zatnówioną partię dostaw kazdorazowtl w ustaiorr3,e h

godzinaclr między 6:00 a 7:30.

8) Wykonawca dostarczy każdą zamówioną partię towarór,v na rvłasny, koszt, środkiem

transportu wymaganym dla rodzaju dostarczonych towarów z;,r,vnościolv__vch.

zgodnie z obowiązującymi przepisami,

9) Wykonawca zobowiązany jest do rozładowania i rvniesienia towal,ółv e!c,

wskazanych przez pracownika Przedszkola pomieszczeń znajdu.jąc,l,ch 3ię trJ

siędzibie Zamawiająaęgo przy ul. Harcerskiej 2,09-410 Płock.

10) Artykuły zywieniowe muszą być dobrej jakości, świeże, nieuszkodzone, z

odporviednim terminem przydatności, z odpowiędnirni wymaganymi

zaświadczęniami.

l l ) Oferowane produl<ty, a także sposób ich przewozu i ptzechowywania r,vinny

spełniać łv,vmagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego

produkcji i obrotu zywności. a w szczególności: ustawy obezpieczeństwie zywnośei

i zyrł,ierria (z 20I5., poz. 594, z póżn. zm"),. ustaw-y z dnia 2l grudnia 2000 r" o

jakości handlowej artykułów rolno * spozywczych (Dz. IJ. z żal5 t. paz.678 z póżn.

zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach-pochodzenia złvierzęcego

(Dz. U, z 2a14 r. poz. 1577 z pożn. zm.) wraz z aktarni wykonawczl"mi na

podstawie tych ustaw.

l2) C)ferowarre produkty, a także sposób ich przęwozu i przechorł,ywania łvinny

spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego

produkcji i obrotu zywności, aw szczęgólności: ustawy obezpieczeństwie zywności

i żyłvienia {z 2015., poz. 594, z poźn. zm.); ustawy z dnia 2l grudnia 2000 r, o

jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz, I.], z żal5 r. poz,678 z pożtl.

zm.) araz ustawy z dnia 16 grudnia ż005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcęgo

{Dz. lJ. z 2014 r. poz. 1577 z poźn. zm,) wraz z aktami wykonawczymi na

podstawie tych ustaw.

l3)Oferowane produkty winny spełniać wymagania wymienione w Rozporzadzeniu

iVlinistra Zdtowiazdnia 26 sierpnia ż016r. w sprawie grup środków spoz1,1ł,ezycYl

przęznaazonych do sprzedaży dzieciom i młodzięży w jednostkach systemu oświat;,-

araz wyrnagań, jakie muszą spełniać środki spozywcze stosowanę ą/ ramach

5
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:.i;ki]i]:lyujiia do:it,rwa nlięsa iwędlin dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku -2021-r.

zvr,l,i*ni* zł:liorolvr-,gtl clzieci imłodziez},w tych jednostkacli (I]z. l1, z ?ł)l{i r. IlL_l,l,

lltl.
l l ,-t ł,

l.}1Kiiźrlł, produkt r,vinien być wypr<ldukowan1., i rł,prowadzony dii ł:[:yrttttl z:lq_,,li!it'

z rlrirmalni systelnLl HAC]C]P. CjMP/Cr]P,

l5.1.1al<osc dcistarezanych produktórv rvinna byĆ zgodna z ob.:rviązujał-l,vrlli p1,7t]|li5;:11yi1

r-ili:z ntestarn i dla procluktór,v pierwszego gatunku/klasy.

i Ó } iJ()st3rL]":ane prodtrkty spełniaĆ lnuszą prawem okreŚlone wl rncrgi ri[u i vcir

pr"oduktiirv w tym wymogi zdror.votne. Materiał opakowaniow1, rłini*n ir5,,t'

cli,puszczcln1, do kontaktu z, zywnością. Każ,dy asort,v-ment prodLrktór,t, nrr::li lrtc

tlr}:il;lrc7(]ll\ tv ocldzieIn1.,ln pojemniku. Produkty w puszkaclr rvinnl, bl,ć:

\Ąi,i,l]tiSźrZr_,il(] W elenrentv do otwierania ręcznego. bez pomocy Ot\\,iet,iielit

lnli:hnti:crrte _ucł. Proclukty spozy\Ąicze porvinnv być dostarc7,tlne il" orl,ginltitlr ł;ll.

rilrtt*rltszlln1 *h opakowaniaclr. oznakclu,anych zgodnie z \.\]]l 11];],giil1 iiilli;

11ł]lijor!.i}dzenia Ministra Rolnictwa iRozwo.|u Wsi z dnia 2_} grrrcir-łi;t fili,ł,,,.,.

sirrall,icl znakorvania poszczegolnvclr rodziriól,i,środkóił,spoz,\,\l,cz:\,ch ii;l. (', 
"

2ti l 5 r" poz . 29i). Opakorvania produktórv spozywczl,,ch polvinnr ;ii\iliul i-lul ii1 !., !i,:

in1'ormntjc .iak: nazr,vę produktu. nazwę i adres producenta lLłb pr;r*il:iit|_lir.,i,l; l

pilc.ll;tt.|acego śroclek spOzywcz},. wykaz i ilość składnikilr,l lLlb l.,:ttłl"lrlt,ii

:llłi,iilililiiitł" zlltł,artość, netto w opakor,vaniu. datę minimalne,I trrr llIilie i lLti,. tcl,ł-lliL;

przvr"i*tltości do spożyciił. rr,arunkiprzeclrolvvrvania oraz iabela \Ą,iirtosc; łli1;_t,rłr.:ztli.

i7)r,Ąlr,;.orluru"u zobowiazu_je się do nieodpłatnego tlż5,czenia skri:t,ne l; r,r7i,

1,1ł,t;lllct,aztlvi,cj dostalvie towaru do siedziby Zamawiającego na trkres rlo nasi1,;irtc-i

,j i 
'.. 

i lj \t'\' .

! Łi i i,;łi:;ł;łrr;"li,tili: pri)dLrkr_v., będą święże. pełnorł,artclściowe. nalezi,te,.j "iakości clrl; l:9r]li

,-ilr:,tj:il!:l,;1!lIli illi] pt'lzniej" niż \,v połowie okre su przr clatntiśc,,i cli, :,Di,;r,\ {,i;l

l}i,/c \\ i il,1 i ll tlt: g., i l a tlarle go produkttr.

li-l)l,]irtnalr,iajrlc1"moze clilkonać zInian_v w ttsortytlencie okl,eś[tltrc.i 11 pll.,i,,l:r.,il.

_::i;;l}li:l,*ri;lilnt, pr()tlL|ktv nrusz.t} bl,ć zgodrie z opisem zawart}m iv zIozclllcI ilii:l,"-i,_,.

-1 il \Ą'..,kł_ln:_lrl.ce ponosi odporviedzialrlość 7a r,r,ad5, .iirl<ościr_łr",,e iJir:-,1:ilr,l:ltli,,..,l:

1łt,llclukióu,(ukr5.,te. nie r_rkrl,te) iza tlszkocizcnia polvst;rłe ił u,,l,niiiil lt]ll 1,i,.t 1-1,;pi;l,ii,i

tjra,/ lc}lltl\ł,iaz;int, .ie st c1o niczrl,łoczlrej rłl,miatr1 vradlirł,cgll t()$,;"1fŁ] \\ L \\ ill ,," ,1:

zł-rkresit_, i na w,lasnl,kilszt iv terminie nie dluższvm niż do gt,tiz" tt};_tii l*, i!ltitl

(la§taltt,},.
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5ukcesywna dostawa mięsa i wędlin dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku -202Ir,

22)J:ikość organoleptyczna zywności, której nie mozna ocęnić przy przyjęciu towaru.

l sprawdzana jest przy produkc.ii. W przypadku nie spełnierlia rvynlagań. suror.vięc

. zcsstanię zwrócony dostawcy. a fakt ten zostanie odnotou,any rł, fbrłnularzr"l

reklamaclljrrym. W przypadku nieodpowiedniego oznakowania oraz środkór.v

spłlzyrvczye h po dacie minimalnej trwałości 1ub przekroczonynr terrł inic

prz,vdatności do spozycia, nastąpi odmołva przy.ięcia odnotowana r,v formularzu

reklamacyjnynl. Potrójna odmowa przyjęcia towaru przęz Zalnaiv,ia_iącego

skutkować będzie rozwiązaniem umowy zwiny Wykonarvcy.

23) Oferowaną wartość brutto należy skalkulować tak. aby zawierała w soŁrię e ene

netto, koszty transportu, koszty dostawy oraz obowiązujący podatek VAT"

j-J i i..itlt.iłl:.iarczęnie zatlów,iclnycIi produktów rł uzgodnionynl fcrminic !ull rlt|li|,,lą.,i

łi,,l:rł;i,,,r,;ostatlic udokumentowana llotatką sluzbovl,ą. Ptlu,r,ższc illcvdcłi1l ,,itrrltlił

:lir; l,_,l];sanvllli w pkt.20 tt,zykrotIle por,vtórzcnie clpi:;ł,tll..,ch it,icr,fl[ilti',l,,

:iiLia].,..l,rr ać b,;dzie 1,ozlviazanie lT um()wv z rłlinr Wl,konalvc_v

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

jakość produktu, mozliwości 1ogistycznę oraz cena brutto.

2" TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie od 01.01.202] r" cio

31.12.2021 r., zgodnię z zawartą umową, na podstawie zanrówień składan,vch przez

Zamawiającego telefonicznię bądź za pośrednictwem poczty elektrorriczrrej.

3, 1\,,ĄtłŁ]i\KI PŁATNOŚCI

\\'r,tnagatl\ ternrin płatnoŚci wynosi l1 dni od dnia clclstarczenjii i"lrl;";;:ij.:;|l,.

t,-llillitlrc} prawidiorvc,t l,vl,starł,ione.i faktur1, VA'I'" Płatnosc rrastąpi pt,rc ienitl,il i]ii

i.łlnirl Wl,kr_lnalvc,n,. Zall-ralviający,oświadcza. że będzie reaii;,:c,rłać płłtltt,sri .l-t

iłi.l_ut,_r, 1 ;.f.stosowanienl rnechanizmu podzielol,tc,i platnclsci tzrł. split pa_ytncnt-

+
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Załącznik Nr 1a - Formularz eenolv\/

l .i, Z\1':\ PR{.}l}l,] K'l'l' Jedn.
miarv Ilość

('era
.ietlnostkowa

!etto
wartość netto

(]tllii
j.dlro!tko § &

bruatł
lVart*ść bruśto

Stawk
YAT

a

WOŁOWINA EXTRA

zrazówka" ligalva. bez kości, tłuszczu,
k ons,r-,stencj a j edrna, zapach srvoisty, barwa
eiemncczerrvona, powierzchnta czy sta,
Iiif 1aki,i\At\ iolrl" śu icżv, nic ro7lruażifie

kg 15

l
!

I

IIt
I

I

I

G1JLASZ WOŁOWY

mięso wołowe pokrojone, odpowiednie do
prlł, gotowania gulaszu, zapach swoisty, barwa
ciemnoczerwotra, niezakrwawiona, świeże nie
rozmrażane

kg 20

WIEPRZOWINA _ POLĘDIVICZKI

extrą odtłuszczone
kg 5

I

i1
I

I

I

WItsPRZOWINA _ SCHAB ŚROOKOWY SBZ
KoŚCI

o średnicy nie większej niż l0cm, świeąv,
słonina zdjęta, nie tozmrażany, kawałek l500-
3000e

kg l50

)

WIEPRZOWINA - KARKOWKA

ex1 ra, bez kości, tłuszczLr, konsystencj a j ędrna,
z.apach swoist1,. ba,rwa ciemnoczetwona,
polł,ierzchnia czysta, niezaknvawiona, świeze
nie rtlzmrażane

kg l30

(l

Wlt]PRZowINA _ ŁOPATKA

bcz skóry, bez kości, bez rvierzchniej walstwy
tłuszczu, śrvieźa, nie rozmrazana, kalvałki 1000-
l 500s

kg ,1;10

KIF]ł.BASA BiAŁA
surowa, ekstrą mięso wieprzowe mln,70%o

kg 40

KIt]ŁtsASA CIENKA,IYPU
PODWAWEL SKA/ToRtŃ SKA

na przekroju składniki średnio rozdrobnione,
rorvnomiemie rozmieszczon e, dobrze zw iązane,
kolisy stenci a śc isła, mięso r,vi eprzowe min, 8 4o,/o

lig 60

{)

WtjDt,INA _ KIEŁBASA GRUBA PARZONA

podsuszana kiełbasa z dużych kawałkór.v szynek
w ieprzowvch, mięso rł,ieprzo w e min. 97 Yo,
grubo rozdrobniony, wędzony, parzony

kg 15

ti;

WĘDLINA - KIEŁBASA KRAKOWSKA
SU[]HA

osklnka dobrze przylegająca, składniki na
przekro,ju grubo rozdrobnione, równomiemie
rozłożone, dohrze związane- mięstl wieprzowe
min.709'o

kg 50

1t

'vVĘDl.tNA BR.ĄCOWKA Z
PO! FDWialK.Ą o składzic: mięso \\ ieprzorłc.
ciikier, przliprar,v1, naturaine, sól, substancja
kcnscrwuiąca {azotyn sodu) kg l0

\



:,i_:!.l.r:}\,vi]i.i iji_]5lil\rvJ lxię§J irvęcJiin dla Miejskiego Przedszkola Nr34 w Płocku * )C2lr^

l 1lrotirrkt z pekiowanej meto<lą trady,cyjną szyrrki
! ,,r ,cprzoue.i utnicsz.czone.j iv sialce lub związany

_ i znur|łicm. Produkt poddan_l obróhce termiczne.i
- | u cclzcllia tradvcl,inego. mięso wieprzorve min.

, .t()or,. trr.tllona. l)arl()llŁ o składzie identl,czn5 m

] iub poróił,nv-walnynl: mięstl wieprzorve. cukier,

-|,
i wąut.tN,ł, wIEpRzowlNA z zApIEcKA

' i.rr) prorr) naluralne. sól. substancja
I klJl}-crWuiaca {azolrn sodu)

łl składzie iden§cznym lub porównywalnym:
inięstl rvieprzowe, cukier, pfzypra\łf/ naturalne,

a konscrl,",i-tiąca (azotyn scldu

WĘDLINA - SCFIAB PIF]CZONY wieprzowv,
ilcz doclatkLi konserłantłi,nł,. slutaminianu sodu i

itlsiilranórr,. lnin. l l7g nrięsa na i00 g prodlrktu

WĘDLINA _ SZ\t,iKA PIECZONA

bcz dodatku kgnserrvantólv, glutaminianu sodu.
lbsforanów. Min. Ilość 117gna 100g produktu o
:kłacizie identycznym lub porównywalnym:
irli ęst,l w ieprzowe, cukier. pr zypr awy naturalne,

P,.\ROWKA Z SZYNKI JBB

z 5z_v nki. bez <loclatku fosforanóW 93o/o mięsa z

l

I

I

I---t-----
l

l_,,,!{,Z]\A (]t]NĄ NET,I,() ZAI CZĘSC PRZEDMIOTIJ ZANIOWIENl,Ą -

........(słtxvnie:... ..".,,...... i

ł,,1{,1.Nl!, T,l,T,[j[,EM VAT -

ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZAI CZĘŚC PRZEOMIOTU ZAMOWIENIA -

|łvszvstkie pozycje zsumowane razem)

WIiDi.INA -- SZYNKA KONSERWOWA
tt ieprzolva o zawańości miesa min. 657o

WĘDL,INA - KIEł.BASA SZYNKOWA, zaw.

WĘDLiNA - BOCZEK WĘDZONY. zaw.
ii ilit-t. B5or'o

KABANoS

Tarczyński wieprzowy/JBB Bankietowe z
dodatkiem wieprzowiny, opak. jednos&owę ok

3

miejscov.lość, data pcldp,łs t pieczęć lvykonavlcy

,,łji_

:;ól.

n !i!

R.ĄZEM
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ZałącznikNr lb - Fomularz cen{]itĄ/y

§ĄłlĘ'A PtłGliUK'I'tj

i rtlnczłr - FILF.T Z KIjRCZAKA

i nieso lrez skóry" kości, tłuszczu, ścięgien,błon,
2 i chrzęś ci, Ir4i ęso prawidłorvo rłrykrwawione, ocieknięte,

I harrłl mięśnijasnoróżowa. bez krwarłych wylewów,
I zap,rch charakterysq,czny dla mięsa świezego.
l poied_vncze w przedziale wagowym 300400e

KL-lRCZAK Śwtpzy
rv całosci. nie

LjDZIEC Z KURCZAKA B/K.BEZ SKORY
1

] mięso ,,l,rl,ieże, nie rozmrńane, bez skóry, kości,

i tłuszczu, błon" chrzęści. Mięso prawidłowo
rl ],1,1,rłarł,ione, ocicknięte_ baiv,a mięśni jasnońżowa,
b.z kr{valvyL]h rlylervćw, zapach charaklerysĘ-czny dla
mręsa śr,vieźego, pojed_l"ncze w przedziale wagorł,ym 90-

] | ,rroa,"o T,ypu KuRczAK GoTowANy wyrób
' ó| car.:on}. rł.rprodukowan1 wrłącznie z mięsa klrcząt.

zarł,artość mięsa min. 847o

i
RĄZEl\{

ł.Ą{]ZNA CENA ZAMOWIENIA -

... ... ... ".")

Slawka
V,tT,

lNDYl( - -gIl,E,i,Z INDYKA

mięso śrvieźe, nie rozmrżane, bez skóry, kości,
th;szezu, śeięgien, hłon, chrzęści, mięso prawidłowo

j 
I r.vv!:rrłar,vio*i. ocielłnięte; banva mięini jasnoróżowa,
łlez krrva,,.vl,eh rłylelvó w, zapach oharakterl,sĘczny dla
ijlii:,a ślvicźe§io ind,vczego, przedział wagolrry 1000-

WĘDr.iNA SZYNKA T\?I] DELIKATESoWAZ
FIl,ITA KURCZAKA

fiIei z kurozaka rnin, 899i,, węcllina drobior.va z
połaczonych kalvałkóiv ntięsa, grubo rozdrobniona,

miejscowość, data

Io

podpis i pieczęć Wykonawcy

ŁĄCZNA CENA BRUTTO Z^I CZĘŚC PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA _

(słownie: ..."..)

(wsz,vstki e pozycję zstllnowan ę razęm)

\
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Załącznik nr 2 -- Formuiarz oferty

e-mail:

oFERTA

Odpcwiadsjąc na zaproszenie do złożenia oferty na "Sukcesywną dostawę mięs iwędlin dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku- 2il71
rok" ofe rujemy wyl<onanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPtStE PRZEDM\OTU ZAMOWiEN\A 7a niżel
lvymienioną cenę;

Część l:

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

Część ll:

ża cenę iletto.

i!:j.l.jlii..:.r!]|l1,]i.ii;:17{.]|l,] aj.rtYrnentowo-cenoy/ym -Zaią.czni|< nr 1a/lb do oPlSU PRZEDMIoTI-| ZAłłll-)Wit:f!!!\.

-l 1]i\ł.i.łij.zatrl,y, ;ltl ;-.iledmiot żamOwienia na który składamy ofertę zobowiązulenty się realizować sui<ceły,iłtlic l]1] |jii]i] i].i_

-,:]l,,i7111.:l.]!]] r, ic.jl gruorłla 2021r.,:godnie żzawartą umową na podstawie zanrówień sl<łac]arrych prz,lz ż,llrI...r,at lr ,l,,

J il;w,;;ilcz.lfi]v, l,,] |.cwarV hędące przedrniotem niniejszej oferty otiporłiadaiż] warunkDn} 1akcrśclowym zgr.ldriVi-n , '

,,,i_]{,ń,i4Z]";;ąi],r'l,}ri 3te!t;]rtli, poi5klmi no!,mami, praweln żywlloscrowym wraz z obowiąz1_1jąr,ynri ;łsłdarnl L]VlP iljr|] i,:r.iz

:i,,ii {]f ie In i--] i\(. aP.
j l.,!1i.r1.1lliujerny n;eznrienność ofer-towanych cen przez cały okres realizacji umowv.
i. Wyrażarrly zgodę na płatnośc faktur w terminie 14 dni od daty otrzymania prz.ez i'_aniawlalącc8c l,:l,;]t;idillu;i] !1/ri,]]]!.",]l]!i.j]

faktillv, kazdor;żowo po dostarcżonej partii towarów,
5. Z,]borviąlujerny si.; r,io dostawy przedmiotu zamÓWienia W terminie wskazanynl pru eż ZaB}a!Viają{.]egi,) .r] |]j;jt! al i i\,!l j,.i;lil

:arnówiertia przesłanego za pośrednictwem telefonu lub drogą elektroniczną przez zantawiająccgo
b itbó,^,iaz|.,ijemy się do realizacji dostawy do pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Zamawi"rjącegcl (-}l'l,,l 1ii. il.]i,,.i,|!1|f : .'.

Płock, wg spćr:yfikacji asortymentowej dostaw.
/ Osv;iarlczamy, ze zapoznaliśmy się z OP\SEM PRZEDMIOTI.) ZAMOW|ENI/ i nie wnosimy do niego żas7rzłżel:| óral |_iiV5ł(|jIisiliv

li,szIikie iltiornlacje nieżbędne do prawidłowego przygotowania izłożenia niniejszej oferty,
3 (l:yji.]{i.zal]lv, le je steśmv zwiazanl niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu telminu składania oiŁ,!,tv.

1] i]!wiatJrzatlly. źe zapoznallśnrv się oraz akceptujemy postanowienia wzoru umowy i zobowiązujenry siq w olzvpłcl[L; ulyblri-t
ł;l:.ze] Lrfł:tt\r, dar je] .]awarcia w miejscu oraz terrninie WyZnacżonyn,] przez ZamaWlającego

ia] i,]ftrt-,l *;r.lz z żdłcczniliami zawiera łącznie,.-,,, koleljno z;lpisanych i ponumerowanyth stron,
l ]. \jriYrażalr-, zgoelę t_ra przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb nie;będnych do iealizacji pr;edmi{.}1U r}tstęrjCjilrini,J,

i; i.,,3y,,]allizam, ze,;anoznałem się z klauzulą iniorrnacyjną zawartym w pkt 1:l zaprosz+,.tli;-l dr: złoieIria o{erty.

ti":t;Ylh ,,i{|l[)fJ" wobec osób fi;ycznych, od których dane osobowe bezpośrednio iuŁr pO5redn!O po;V!iiałeiI] ił i:t]i'.l i_ri:i|g.]l'l]; :,t
tl 1.1t_i;,itjł:litl zanlliłvienia i-rublicznego w ninlejszym postępowaniu.

.]'l r.^i.jr1:_|}|t1 ]gCłę l]a podanie informacji dotyczących Wykonawcy niezbędnych do ogłoszenia lvyniku z.lpyiałli;l ofetó\"]!:'P,{) lj,]

i]łsiaiłE mir;s.,l ilv9t]lin wieprzowych, wclłowych i drobiowych do Miejskiego Przedszkola Nr 34 lv Pło<.kt,; ll;,i rcl< .rC,].l rla

lil!fJi,]i{: lnie!,n.i1(]wej Biuiet,,/nu lnformacji Publicznej Zamawiającego,

Podpis osoby umocowanej do .eprezentowania Wykonaw.y/ WykonaVJCóW

(podpis i pieczątka imieĄna i cżytelny podpis)

,ł-

FAXTĘL.


