
5łlkcesywna dostawa rnrcżonek dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płoe ku - ?021r.

ZAMAWIAJĄCY:

Grnina kliasto Fłocl< - Mie.iskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia lruchatka i .}e go Pr,ł3,iae itlł

z Oddzjałami Integracyjnyrni w Płocku"

ul. Flarcerska 2, 09-410 Płock, Filia: ul. Pocztowa l3

tę|.24 364 83 1 3

ZAPYTANIE oFERTowE

{na ptldstalvie art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo Zarnówieti PublicznyclrJ

D.vlektor h'liejskicgo Przedszkola Nr 34 w Płocku zaptasza Państ**a dł zlcżłnia trrtłpl{l.ł:.vf.!i

ceno\Ą/ej na r,vykotlanię zadania:

§u§;ces_r*włta dostuwa mrożonek dla Miejskiego Prxerlszkłlu Nr 34 łl, Fćłckw * 2{}2§ł-"

i. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotęm zatnówienia jest sukcesywna dostawa mrozonek dla i\4ie,jsŁieg,-.

Przeclszkola Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciał z iJdclzialarrri

lntegracyirl5,,rni w Płocku w 202lr. Szczegółowy opis izakręs zanró*,ir:nia został

szezegołoivo opisany w OPISIE PRZEDMIOTU .ZAMOW{EF.llA. Artykułt,

zywnoscio"yve wraz z podaniem maksymalnej wielkości zapotrzebllrolania rostał_v

opisane w zestawieniu rodza_iowo-ilościowym, stanowiącym Załąeznik n;" i d<:

{,} P l S U P RZ E D I,IrcTU ZA ]IIOW I EN IA.

2"'['ernlin realizacji zamówienia:

Od S1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 20ż1 rolął"

_-1. §}okułnen$ wymaganeo które naleĘ załączyćdo oferĘ:

Zamatvia,iący wymaga, by każda oferta zawięrała nrinimum następu.jące ciokultrelri,l,:

lVypełniorry i podpisany przezWykonawcę formularz cęnołvy - Załąc;łnik Nr"i

Wy,pełniony i podpisany przezWykonawcę formularz ofbńy - Załącznii< loJr ż

4" Ternrin i miejsce złażenia propozycji cenołvej:

l) Oferty należ5l zŁożyó ( data wpłynięcia do Zanlałviającegtl} lv telryrinir, tju

clnia l5 grudnia ż020r., do godz. 10.00

żi Oferty nałeży złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie

^|,



iii,l]i,i,]),/1ł.ri:_j ili,i:,i_ł,lił l,i,lrOż{]]nek dla tvliejSkie8cl Przeelszkola Nr 34 w Płocku * źOż,]"r.

w siedzi bie Zamawiającego

Miejskiego Frzedszkola nr 34 w Płocku - SEKRETARiA'|

ul, I{arcerskaż,09-410 Płock * osobiście lub pocztą

5, l{a koperci* należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i aelres

1Ąly,kł-rnarł,e y araz napis:

,, i'il'.:l5;:,l;,r;cj;1 t d f! {rw8 nłl wykona n ie za d a n ia :

:-i]!..ił::.i-ll.,ll.; *urlłlw.: mroŹonek dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płoch.t-i - 2DŹil.

{:. Kryteriulm, którym zamawiający będzie kierował się przy wyborze of-erty jest jakość

prr:duktu" łnozliwości logistycznę oraz cena brutto.

7 . Otwarcie clfert nastąpi dnia 15 grudnia 20żOr., o godz. l0:00 w siedzibie

Ziln^rełrą,iająeego - rąl Sekretariacie Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku, ul.

FJar*l,rska 2

iś. lnt*grałna ezęśc zaproszenia do złożęnia oferty stanowi OPIS PRZEDI\4IO'IU

ZĄh,4OWIENIA łvraz z-Załącznikami nr l i 2.

9. Termirr z,*Ąązania ofertą wynosi 30 dni.

t 0" C wybłrrze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferenlółv 7a

pilśrednictwem strony internetowej przedszkola

11" Zgołlnie z arl,. 13 ust" l i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Utj)

ża16l67q z dnta 27 kwietnia żal(> r. w,sprawie ochrony osob fizyezn;-ch rł, zr,viazktl

z przatwarzaniem darrych osobowych i w sprawie srvobodnego przepłl,r,l,r,i takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46/WE (ogólne rozporządzęnię o ochronie

ł:la*;,igh} iDz" Urz. UE L 119 z 04.05.2al6, str. 1), dalej ,,RODO", inft]rtnuję, ze:

*,Ąilłninistratclrenr PaniiPana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr _]4 z

ililtl;:. integr. w i}łoelku, ul. Harcerska2.09-410 Płock, filia ul, Pocztołva 13, tel, {.?.4)

_]{l483 i 3

- Kontaltt z lnspektorenr oehrony danyclr osobowych.iest mozliwy pod aelresęm e-n:ail:

ił;łlił,lzj oplock.pi

L

N''



_'it,llli.:ł::;,y',,vlrł cjo:tawa mrożonek d|a Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku -202Ir,

w siedzibie Zarnawiającego

N4ie.|skiego Przedszkola nr 34 w Płocku -- SEKRI]TAlłlAl

lt[. Harcerska 2, 09-4l0 Płock - osobiście lub poczt;1

:. \:_l lir,pe rcie na,lczv umieścić nazwę i aclrcs Zanrau ia.i*ccuul- llil1 i1 :^ i : ,ii-" ,

\\,i ii.łlnar\,c,\ ()ritz napis:

,,Propozycja cenowa na wykonanie zadania:

5ukcesywna dostawa mrożonek dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku * 2O71r.

NlE oTWlERAĆ pnzro 
'll'2l2ozo 

godz.10:00"

il, Krl te riunr. którynr zarrrawia.iący będzie kierorvał się przy r,r,r,bOrzc o1''ct,11, ie st,iakłir

prłlclitkttt" tnozlirvclści logistyczn ę oraz cena brutto.

i ()tlł,łrcie ofcrt nastąpi dnia l 1 grudnia żOżOr., o godz. l0:00 \\, :;iciiril:i,_

.ł';rnrarłia,iącego - w Sekretariacie Mie.iskiego Przedszkola Nr _].l ,"r,,t:'łcckl;. lii.

1,1;łrccr:ika 2

,! ltlte gl,alltą częśc zaproszenia clo złozelria ol'erti,, stanotł,i ()PIS t}l{Z I;l_}il"i i{,i I i ;

Z,ĄN{OWIENIA wraz zZ,ałącz,l^ńkami nr l i 2.

9. I'errlrin związania ofertą rł,vnosi 30 dni.

lij. {) r,nybilrze na.|korzystniejszej ofert.v zarnarviając1,, zarłiadonli tllłł-ttll,, i,,

poslrednictwem strony internetowej przedszkola

il. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Llurclpe_iskieg*l i lladr,{Łj[lj

2016l{l79 z dnia 27 kr,vietnia2016 r, w sprawie ochrottl,osób fiz;,czttl{h rr, ,,,,i,riilr:ll,t.j

.,. przetr,r;at,zaniem dany,clt osobowych i w sprawie sr,vobodncgo pł:zepłv-lą,u tai"icŁi

datlr ch t;raz uch1,lenia dyrektywy 95/46lWE (ogólne rłzpr:rt,ąci,zenie l, r;chr1,1ltic

,latlr,clr} (I)z_.L,lrz. UEl L l19 z04.05.2016. str, 1.1. dalej..ROD0''" illlilrmll|ę, 1Ę.

"AłJini;tistrati)reln Panii Pana darlych osobowych jest N4iejskię Przcdszktlle lr]r .ił .,
i}uJij.,:" lntegr. w Płrlcku. ul. Harcerska 2,09_11l0 Płock. filia ul. P9c7{1lił,ź.l, l_j i.:i, t_'ji

.li).i8"] 1 ł

" Kiltttakt z inspelłtrlrem ochrony danych osoborvy"ch.|est nrłlzlill,_r poel źidl,i:,ctn i-lii;,lii.

ioł-iiłl:,joplock. pl

łt
3



::ukcł:sywna dostawa mi,clżonek dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku "- .l02"l"r.

, F-ani/Pana dane osobowe przętwarzane będą na podsta§-ie art. ó urt, l iił. ;,l , ,,,

}i()t]O rł celu związanym z postępowanienr na dostawę mrozonek rv 202lł".

, {.}dbiorcanli Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub porlmioti. klór"r ill

LiLi{i5tęl)I}i()Ita ztlstanie dokunrentacja postęporł,ania tj. L}rząd Miasta Płocka, f,arłz|ąl

,.lt: łjtlłi\|el, {}{u iatolr,r,ch - "lednostka Budzetorł,a rv Płc,cku.

. i]'łlii/i)łna ł.jant: tlsoborvc będą przechow,ywane. przez tlkrcs 5 lat od iini;; z;l i,{i,jtt,,1l:i]i;.l

|1i]:ile P(]\\ itllił tla clostau:ę mrozonek lv 202 lr"

- i]',,iditttic ;lrzcz I)artalParlią danl,ch osobowyclr lna charakter dollrtlrrtlltl},..ir:tln;i k,z*: ji:li

l,,i t,, llitlllł.:lr |i,ltliel:zIlt, do zar,l,,arcia LJrnorvv,

. l'ani,'Pana dane osoŁrowe nie będą rr,,vktlrzystyrvirne clo złiiltłttttai_l ztl",\,ai!ltij:{]

ptld."jmłlr,r,,ania decyz.ii ani profilowania - stosowanie do art. .l2 l{ODCi:

" i-ltlsiada [)ani/Pan:

| ) na podstawie art. l5 RODO prawo dostępu do danyc:lr clsobowr,cil i]'łi:i '!u';;;,ilł

ł,lol,,,cząc },c h

li na pocista_r,l,ię art. 16 RODO prawo do sprostow,ania Pani/Pana danvch (lsrltiłłr,.,,r,ch]

.] } lia ptlclstarvic art. l8 RODO prawo żądania od acltliinistratora (,qril]ii,1.1trll

|,}t,r'f 1,lvrlrziinia danvch osobowych z zastrzężenierrr przypadkłir,i,, cl którvclr lr}il\\,it u łi,i,|,

ił§ i;:;l. ] l{ODOl

-ii rri:ri,t,, łli_l rłnicsicnia skargi do Prezesa LirzęclLr ()chronv Dan,r,ch Osilb,.,rł1,{il, l:dl,

ttzll;r Pilni,Pan- żę pf zetwarzarrie danych osobowy,ch Pani/Pana dł_rt1 czącvch nBt,t-i:,,:"l

pf ,.,.] il i 5\: It () D().

łL



L!i.ii!,_i:]l,,y'v,jlla do3tawa mrożonek dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku - 2021r.

{_,lłli;la ll,iial.lo l}łock - Miejskie Przedszkclle Nr 34 irn. Kubusia Puclratka i.lcgo Prł,rj;.:r;lu_,i

z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku.

ul, Harcerska 2.09-4l0 Płock. Filia: ul. Pocz,trlll,a i_J

tęl^, ż4 364 83 13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ł " 'l'r,,łuł i rakres zamóH,ienia

l ) ['rze dnritlte m zanrórvienia jest:

,,§lrlłt:c.r,fłr,nu doslawa mrożonek dla Mieiskiego Przedszkolu llr 34 łv PłocAtł,-

2()21 rok".

.trtvl.,uł,r z__i,lr,ieniowe wraz z podaniem szacunkowe.i wielkości zapotnzcl-.t-,ił:lt,ii;_! .11i:lłi,

t_-t,lislłlle \\,zes|.lrrierłiu rodza_icllvo - ilościowvlTl. stanOwiąc1 lt,t'l,a.lac,zn1|. nl l dlr ł-.}l',l.'.i,'

i, JłZ F: t) ll i { )7 t.I Z.4VIOWI LN ]A.

:,} l},.,ldang ilości prodttktów są szacunkowe imogą ulec zmnię.iszeniu^ liiltz,,,;,,;;1; i11,1-,,

uvłącznie do porówrrania ot-ert oraz lł,ybrania oferly na.j ltorzrstni*i:,;lłi, i,,l} .]i,i]:i,

stirnrrr,vią trstateczne_go rozmiaru zamówienia. w lvyrrikll cz,eg{; łlic t,nc,-,;; .::,lj, ".i.

pt-ldstai,r, r,io zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanvch dosl,arł, lllbł pr_:iill,;l l,ii

.l,, ud,,,,,.,lrr,1 realizacji dostarv. Z,amawiający nie będzie porlosił u.|ctlllłl,tlr slrittkłrr,l

l-ił;łll:l(llłl,ch sptlrvcldor,vanvch zmnie.iszeniem ilości irl,artości drl:;l-ar.v pr;rnieC,:..

pclz1 c.ianli lr"przedmiocie zamówienia z zastrz,eżenicm. iz rv rvl,nikLl rłrr. z_milltl ltię

zostali ic przekroczona wartość ulnowy.

,l ) .l)tror},} llic przer.vidują waloryzac.i i cen produktów zalvartl,ch rv oftrc;e l,Ęiy1,11i1o,1:,.l;,-

lr ti,;rkc ie l"eal izacj i.

j} Ąrtrkuł1, ź,vrvieniowe powinnl,być dostarczane do N4ie.jskiego Przedszi;1,1a Nr ].l

\\, Pii.lcku sukcą,sylł,nie. w miarę zgłasl,anych potrzeb. z rvl,łącł:elitr-,lll ilr.,f łil

dz iałal nośc i p lacóivk i związanych z or gałlizacją roku szli.o i trcgo.

:;) Zanlarvia_jący nie dopuszcza składania ofert prz.ez ł_lf-eretliłirr. kl,.-,L;,l i)i;.!

zarnilrvie niu wymagaj ą przekrocz,enia tzw. minimum logistvcztległl,

łt



5r,ikłesywna dostawa nlrożonek dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku - 202]r.

fł) Dostarvv rcalizowane będą na podsta\,vie bieząc,vclr zanlćlłvieri skłłrdal;vcit 1-1t,;t-;ł

t,l|,]fil\\,tjitrnego pracowtrika Zamawiającego za pomocą faksLr. poc7.tą e lektrollicy_rią

iuh tclciilrriczrrie. dokonywany,ch z mitrimum.iednodniorł,ym rv,r,przedz,t:nir:m.

rld ptlniedziałku do piąlku.

l'} 1Ą'l ki,l;avvca dostarczv zanlór,vioną partię dostarv kazdorilzcliłrl \\ 1151ąlrli1_,,i ii

::ll,,Jrlitllłcll nrigłlz1, 6:00 a 9:00.

li} \\'., lionłil,:ca rlostarczy kazdą zanrórviotlą partię tottarćllr,na w,ła,snv kł;szt. si,r;r"!l;ii,rti

transportłl \ł,\lmr*ur-lr,,-,,, dla rodzaju dostirrczonlch l-rlrv;lr(iłl zynvti,iściłii,.,t i:ii,

,łgtlclll it, z obowiązu.jąc;-mi przepisami.

!)) Wykorrarvca zobowiązany jest do rozładowalliłl i tvlticslclii;.r tlji,,.rt,,., ]l,

w,skazallvch przez pracownika Przedszkola pomieszczeń zn;ticju!a.-.,,-ii !i; i,.

sieclzibie'Zamawia.iącego przy ul. Harcerskiej 2, 09-4 l 0 Płock.

iUi,,\rtl,kli1, zlw,ieniowe muszą być dobre.i .iakości. śr,vieze, nieltszkcldzolie ^ ?.

,lłlpoivie,lnim ternrinem przydatności. z odporviednimi wvnlaganvnri

za srł,iadcze ll iam i.

i l) O[erovlalrr-- ilrodukty^ a takze sposób ich przew,ozu i przech9ly\l\atlia rt,iltllv

spe łniać ri,l,nragania r,vymienione w obowiązujących przepisach pl,il!ł;,ff doli, czace L].ti

prr_ldLl i<cIi i ribrtru z"v'.wrrości, a lv szczegcilności: ustar,v1,,c lrczpicczetisl.rl,ic ,i1 ,u..,1ri,l:,ii

i żrrr,icnia łl2(\15.. poz. 594^ z późn. zm.); ustauj!- z dni-a 21 grudnia żLl(){i r. ri

"ia}łtłści handltlwe,.i artykułów rolno - spozywcz),ch (Dz, L]. z 2.0l5 r" pl1,1": {,l7!l :, !:r_ll"il.

zl1l .){)rtlz tl,cta\Ą,}, z <lnia l6 grLrdnia 2005 r. o produktach pocltodzętria rrvii.,t,.ił:i,,{,,l_:i]

{Dz. t,l , z 20l4 r, poz. 1577 z poźn. zm.) lvraz z aktanri n,l,kotl;lrrr:z\ ttti ti,,i

plodstarvic tych ustaw.

l2 j Ol'erorł,ane produkty. a także sposób iclr przewozu i przechor,r,vłr,allia i,r ;lll,t],

spełniać rł,vmagania wymienione w obowiązujących przepisach i]Iźlwil- rit.,t,3*,1.1;l:;1:,,

plrodLrkc.ii iobrotu zywrtości. a w szczególności: us1aw1,,o bezpieczęństłl,ic;:i,llt:ł,,słi

i źl,rł,ienia (z 20l5.. poz, 594, z pożn. zm.'); ustarł,v z, dnia 21 gl,urlrłia J{]0{} r łl

iakosci handlowej art,v-kułów rolno - spozylvczych (Dz. LI" z20l5 r, pilz.ó78 z i.:,;;łi-r,

ttll.) tlraz, ustaw}, z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach poclrodzetlia zwięrlęcriio

tl,)r" L]. z 2014 r. poz. 1577 z poźn. zrn.) wra,z z aktarni rvyktlnarł,cz,rmi nł

potlstar.vie t5,ch ustarłl.

j,ł j',}f'crilr,valie produkty ivinny spełniać wynragania rv\,mie nir_inc rv P,łlep,.tt';_.iłl,"..:l'] !rl

§1 irristra Zdror.via z dnia 26 sierpnia ż016 r. lv sprar,r,,ie grrrp śroc,lkłJ\^., *l ,ł,.'1. \\( il. l j]

I



:rij,Ę.|.]:Vwr]ł r-jr:siawa mrożonek dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku - 2021r.

i]rzeznaczonych do sprzedazy dziecionr i lnłodziezy, w.|cdnostkacłl sl ltell}l! ł,i,,ą !li,,.

ol,Ltz rł,r,rnagań,.iakie ff}uszą spełniać środki spoz)iwcze 51o§O\Tl]lle i_1 !"jiil1,1l.ir

złrvienia zbiorowego dzięci i młodzięży w tych jednostkaclr ([)z. l t ; ,]{jill i, i,i,;

| 154),

!.1 j ll,azd;, trlrodr,rkt winien bi,ć wy,produkowany i rł,prelrvaclzclnv do t..'irroltl z5:ł,,.ltlii:

,. ili}1,1 }1 itll,i i _sy stenr u l l A CC P. GM P/GI l P.

! j 1.1n|ilrti, dostarczatrl,ch produktów winna bl,ć zgodna z obclr,r",iązu.iął:_1ttli 1il,.,cl,i";1;1iI

!)ra1 itt$stilnl i dlir prclduktorv pierwszego gatunkuiklas1,.

i i, } l)rlstarczanc prrldukty spełniać mLlszą pra\\,em okręślone il .vtrlogli clll t.r,r":il

Ł]ltlj;-1|illru \v tJ,ln wynlogi zdrowotne. Matęriał opakorł,aniow1, u,ilłicil h; ł_

łltliii"l."zczr_lll3,, do kontaktu z zyw,nością. Kazd;,, asortl,rnent produkt,riil llltlsi }lr ,,

tltlslarczolrv rł, clddzielnym pojemniku. Prclduktv rv pLrszkach r.r,inil,i i-", s.]

\Ą,},p()saz(!lle w element.v do otrvierania ręcznegO. lrer. l]Ol1li_}l,\,, ,,liir:,,:'.i...;ł

tnetlhanicznego" Produkty spożywcze powi1-1ny bl,c dostarczone rł i,,r: gilt;l itl,.,,, 1:,

nienaruszcln,vch opakowaniach, oznakowanych zgodrlie z l_\}ti-l.1 r:.ti,t,t;il,

Rozptlrządzenia Ministra Rolnictwa i Rozrł,oju Wsi z dnia 23 5lrucilria ,](!i l i. ,,

sprarvie znakorvania poszczególnych rodzajów środkór.v spozywcz},ch ll);:. !l. .:

2(ll5 r. p<lz. 29). Opakowania produktów spoz1,,wcz1,,cłr por,rinn1, zalr,iel,:,l,ij t,,|ir,ił:

inti,rrllac.ie jak: nazwę produktu, nazwę iadres producenta luh ;rrr,,:r:i:;ir;:ilir,r,.,,

l_]al:zku.iąc!,g,t] śrcldek spozywczy, w3,kaz i ilość składniltów luh kait:lj{JI,ii

skłatirriLoq,. zirr.vartość lretto w opakowaniu. datę minirnalnc,i trrvatłlści lu1-, ttllnin

przlrlatllclści do spozl,cia. warunki przeclrclwywania clraz tabela lvartości odz_vt"",ize,i .

!7l \\' .,,lttltlar.r,ca zoboi,viązuje się do nieodpłatnego użyczenta skrzl llci< ilr..1

kazr.lorazowe.i clostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okr*:; łił_l tia!lt:p1,1,,:i

rjt l starł,}' ,

l8) l"}r,,:itarczalre produkty będą świeze. pełnow,artościowe. nalerl,tej .iaki::ici i3r;i,ł irgd;i

rlostarczane nie pózniej. niż w połoivie okresu przyda_tnosc i r]o :\1]ti..r,;ili

przewidziarlego dla danego produktu.

19; Zalnawia_iący moze dokonaó zmiany w asortymencie określotle.i w plti<i*tł, it.

j{_}j Dclstarczatre produkty muszą być zgodne z opisern za,wartl,m w złoz,,lne I titttcl,-

.l i ) \\,3,kc,n311,cą ponosi odpor.viedzialność za wady jakościolr,e ciostarcz;rłll,e li

pr_orlrrktór,r,(.ul<rl,te. nie ukryte) iza uszkodzettia porvstałe w r.r,,l:lliku ich transportil

rlfitz ;łtlh(lwiązarly- .jest do niezw-łocztrej rvymialr,v r,l,adiilvego towili,tt ,,t-c rłłaslr:,tr:

+

ł
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i:ai;iel.ie inił własłry koszt w terminie nie dłuższym niż tlo godr. 10:30 rv łlnit;

dłlstalr 1,.

.l,]l.iakośc tllganoleptvczlla zVwllości, które.i nie nlozna t,,cenić 1rl,zv pr;ri i*r.it, !,l.,.,ill,

_!prit\\r-iz_atlit.|cst prz1,,produkcji. W przy,padku nie :;pt-łtticllia \\1tl11.1i]i,tii. .il:,r.:liir,;,".

/:t):.lallie zwrticonl,dostarł,cy. a fakt tell zostanie tldtttltOr,,,,ai}\,rl i,il"iil r.; i;,ll-,li,;

rel<lanracl,invm. W przypadku nieodporvicdniego oznal<clwania t,,ra! :,i,lli,ii,.ł',i,,

spc,iz,l,wczl,ch po dacie minimalnej tru,ałości lub przekrrlcziltlłlł l,,il;riiii,

lrrzl datności do spozy,cia. nastąpi odnrowa prz.vjęcia odnottlrl,ana rł |ilrrl,ir.iili.l:,;
l,eklalnacl,_i nvnl . Potro"ina odmowa przl,ięcia tou,arll przel. ł-anlair;;t1,,i,.",

sktttkrlrłac będzie rozrviązaniem umowy z rł,iny W_n-konalt,cl,.

] ] i {')le rorł,aną r,vartośc brutto nalezy skalkulować tak. aby zarł,ierala rv sr-lbię ..r,.,,

llctto" koszt1, transportu" koszty dostawy, oraz obowiązujący podirtek VĄl "

,j4ii\jie{-l0starcz,ęnie zamówionych produktór,v w uzgodnionl,m ternrilric lilb tlcJtir,ll.,;r,

,_jclsta.ul,y zostanie udokumentowana notatką słuzborł,ą. Polvyzsze itrc_r,clcł,itr ,,li|,iit;i,r

:,ię z tlpisatlynli w pkt.21 trzykrotne powtórzetlie opisanvci,t iltul,rit-,ltltlr,.

s i< u t k rl vl a c !2ę dz i e roz rv i ą z a rr i e m u m ow}, Z_W!ł,*\[,. kg!ą\\,!J,

.]:il Krvtęrił-tl-n. klórvm Zarrrawia.iąc1, będzie kieror,vał się prz1, rv"t,b,}r,le łlfcrtr.i ił,:.i

.|aiirlść produktu. mozIir,vości logistyczne oraz cena brutto,

;" "rERNIt]\ WYKONANIA ZAMOWIBNIA

Wvkonanie zamolvienia odbywać się będzie sukcesy,wnie od 0 i .0l ,j{_l] t r:" iii,
j1.12,2{):i t",. zgodnie z zawartą umo\,vą, na podstawie zamóu,ieri skłari;rnl,ch przez

u,lamarvtająccgo telefoniczrtie bądź za pośrednictlve]n poczt}, elektronicznr- j.

3" §łL\lłtlNKl PŁATNoŚCI

Wi,tlragany tcrlnil1 płatności wynosi 14 dni od daty otrz,v-Inania przez l,amalvia.iąr:cgll

pra\\,idło\\(l rvvstau ionej laktury. po dostawie kazdej partii towarłirł,,, ['łelt-t,_,l,ł]

nastapi 1rrzelerłlem 1la korrto Wykonarvcy. Zamarviając1, ośr,l,iadcr.a" 7.e b9,"i.łi*:

rcaIizowac płatności za i'aktury z zastosorł,anienr mechaniztltu poilzleitltlt! i:lllłtłlł,i:,,.,i

iził. split payment.
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Załączl'llk Nr l - I'ortiiulatl i-ę:llitl,. ,:

i.p. "i \.1,1Ę.Ą rR{.}l}( jlil't,

Brokuł mroźony, opak.

.|ednostkorve 2 kg

Stawka
vAT

|i

9

\1'artośc hluttr;

Brzoskwinia kostka

mrożona

c]ukinia mrozona kostka,

opak. jednostkowe 2,5kg

Dl,nia kostka mrozona,

opak. .j edrrostkor.ve 2, 5kg

Fasolka szparagowa

mroźona. opak.

.iednostkowe 2.5kg

Frytki Aviko Turbo plus,

opak. jednostkowe 2,5kg

Groszek zielony mfożony,

opak. jednostkowe 2,5kg

jagoda mrożona. opak.

.jednostkorve 2,5kg

Kalafior mrożony, opak.

iednostkowe 2kg

Koper mrozony, opak.

jednostkowe 0.45-0.5kg

N4a!irra mrozona extra,

opali. jednostkowe 2"5kg

MaIina mroźona grys,

opak. jednostkolve 2.5kg

Marchew mini/j uni oribaby

mrożona, opak.

.jednostkowe 2,5 kg

Marchewka z groszkiem,

opak. jednostkowe 2,5kg

Mieszanka chińska

mrożona- opak.

jednostkowe 2,5kg

9



Mieszanka kotnpotowa

mrożona. opak,

_iednostkoł,e 2.5kg

porzeczka czafila mrozona-

opak. iednostkowe 2,5kg

l{abarbar mrożony, opak.

,iednostkor,ve 2,5kg

Szpinak rozdrobniony

mroźony. opak.

.|ednostkorve 2.5kg

Ślirvka mrożona połówki

bez pestki, opak.

.jednostkowe 2,5kg

Wło szcz;-zna paski. opak.

,iecln,lstkorvc 2"5kg

._:iil..;,.j]:.vv.:i1.] d05tawa m!,ożonek dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku -20ŻIr.

:6

Mięszanka wffzyw

."szkolna,/europej ska"

Bonduel le/Orlemans/Hofi e

x. nlrozona, opak.

.jeclrrostkowe 2,5kg

Papryka czerwona paski

mrozona, opak.

] iec|nostkoive 2.5 kg

Pieczarka lnrozona plastry,

opak. jednostkorve 2,5kg

Pietruszka natka firożoną

opak. jednostkowe 0,45-

0,5kg

f ruskarvka mrozona, opak

.|ednostkowe 2.5kg

Wiśnie mrożone, opak

jednostkowe 2,5kg

[0
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Załącznik Nr 2 - Formularz ofeity

Nazwa Wykonawcy:

Adres wykonawcy: .,......,...

REGoN .,.. NlP

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "5ukcesywną dostawę mrożonek dla Miejskiego Przedszkola Nr

34 w Płocku- 2a2t rok" oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartvmi w OPlS!E
PRZEDMlaTU ZAMOWlENtA za niżej wymienioną cenę:

)

:ilcldni1.1 l iclrnll;]arzem asortyrnentowo-cenowym - Zalącznik nr 7 do OPIS|J PRZEDM|OTI-J ZArvlOW|EN|A

l iJs\^lla.iczanl,y, ze przedmiot zanlówienia na który składamy ofertę zobowiązujemy się reaIizować sukcesyrvnie łlł; dnl; t1
:,tycznia ż021 r. do 31 grudnia 2021 r., zgodnie z zawartą umową na podstawie zamówień skłac.ianych pizcz larl;rvi,;jal:r,.Pl

ż, i.l:Wiłi,jr-źjmj/, ,:e iowary będące przedmiotem niniejsżej oferty odpi]Wia(lają rvarunkorn jal<o1ciowym zgodtryrl ,:

()bcwiązLjiącylrrj atestami, poiskImi normami, prawem żywnosciowym wraz; obowiązujelyni źa§ao.i_1li a]iVr; irjIi? Lll;r.]

l y,:illnlerrr ł-]AC{.P,

-] l.,!V;il.,rl,]i!l]r:łnv niłzmiennośc ofertowanych cen prZez cały okres realizacji umowy.
/i lvyrćZnriv zqrlrlę na piatnośc faktur w terlninie 14 dni od daty otrżymania przez Zamawialącego praulidlowo Vj1,5iawi.r1_1L,j

i:ikt,ltv, k;l;r]tlr,,;uclvo po dosta!,czone.j partii towdrow,
i. ,,t:!r:vllqzuiellv sig do do5taWy przedmiotu zamówienia W terminie wskazanynl przez Zamawiającego od daty otlżYll]:,]łlia

13rliilyyląlii;1 p1,1t]5lane6o żi] posrednictwenl teIefonu Iub drogą eIektronił:zną przez zamawia.jącego.

6 ;'i]i]l]ńid;:lJIłnly:ie dc ł,ealieacji ciostawy do pomieszczeń znajdujących się w siedzrbie Zamawiającegc pl,z,y,u|. Hati:i.rs1.1t:j ,l,

|]',ii)cil:, Wg s Dr_.i:yti łac1 i a 5()rtymentowej d ostaW.
) iljwlnIjl,Zarny, .:e zapozna!iśmy się z oPtsEM PRZEDMloTl.) ZAMoWtENIA i nie wnosln]y do nreg,_, ZastIz,i,]l, ()l.i.: U]:V,.k,,!!ji,,Iv

,!52Ęii.ie !lfornlacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złoźenia niniejszej oferty.
Ł. ]a.ui i,]dcz.]my, ze 1esleśmy zwlązani niniejszą ofertą przez okres 30 dnl od dnia upływu ternlinu §l(lrdaąi.] Jftsrl,
9 l],śu,iadczan_rv, zc zapoznaliśmy się oraz akceptujemy postanowienia wzoru um.Jwy izobovłi4aulclny:.ilf; ń,i]!i!p,]lj]!!; !!ti]]]|i

l]ż].izej Oierlli,, .Jo jej lnwaicia w miejscu oraz terrr]inie WyZnaczonym przez Zamauria;qcego
]{l. Ofąrt6 u/raz 7 7;łqcznikami zawiera łącznie ..,.., krrlejno zapisanych i ponumerowanych stron
1i, Wyrcżam z*od{i na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnycil do reaIj;:acii r]rl.]lj|}1ii].J i]l]:liji]t,j$,.iii,ł
1).. {]ś,rIaljcza11], ie zapcznałem się z klauzulą informacyjną zawartym w pkt ],,l" zaproszellia ric złożenla clielty.
].] (]świac.Zam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane W art, 13 lub art. 14 clgóinego rozLlor;..jt,lzcll!:l a l)i:]]r,_]li;.

danych ,,RODrJ" wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio Iub pośrednio pożyskc]ierT] 11 , r ii, 1lil ,|i. , , , ,,

c ud;ieIenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
i4. Wyrazam zgodę na podanie informacji dotyczących Wykonawcy niezbędnych do ogłoszetiia wyrriku zapyt;.ii.l .?i::liląęf., l1,1

ciostarvę lnroź.Jnek do Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Plocku na rok 2021-na stronie internetowć.j tsiuletyłu Ir]i|r!,|;ri]|]l!
lU l,:,( lnej "ia.niWiaJącego.

Podpis osobV umocowanej do reprezentowania Wykonavlcy/ VvykonaWcóW

(podpi5 i piecżątka imienna i tżytelny podpis)

1d^

PLN (słownie:..,...


