
§url<cesywna dostawa produktów nabiałowych ijogurtów dla Miejskiego Przedszkoia lrir 34 w P,łockti - 2fr2]"l.

ZAMAWlAJĄCY:

firłina fu{iastł Płock - Vliejskie Przedszkole Nr 34 im. Krrbusia Fuchatka iJego Przl,iacitlł

z addziaŁami Integracyjnyrni w Płocl<u.

ul. Llarcerska 2.09-410 Płock, Filia: ul. Pocztort,a l-ł

tel. ż4 364 83 13

ZAPROSZENIE DO ZŁaŻENlA OFERTY

(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo Zamówień Publicznl,eh)

I}3,r*ktor N,tiejsi<iego Przedszkola Nr 34 ,uv Płocku zaptasza Państwa do złczenia propoz5"cji

,- cenowej na r,vykonanię zadania:

. Sukc€sywłl{E łlostłwa produktów nabiałowych dla Miejskiego Przedszkola nr ;l4 w Płłlckłs

- 2021r."

iŁ* xn awiai ąc.v do puszeza składanie ofert częściowych :

Ł-zęść [ * Nabiał pozostały

. Część {I - Jogurty

ł. $pis przedmiotu zamówienia:

Przędmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów riahiałcv,,r1,1'i, ,.llo

§liejskiego Przędszkola Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Prz5,jaciół z Odłjziałarni

lntegracfilr5,.,mi w Płocku w ż021r. Szczegółowy opis i zakres zalnówieiiia zo:ltał

szczegółowcl opisarry .w OPISiE PRZEDMIOTt] ZAMOWiENIA" Art"vku{y

źvlv1,1ościt-iwe wraz z podaniem maksymalnej więlkości zapoirzebowania zostały

cpisane rv zestawieniu rodzajowo-ilościowylT], stanowiącyln żałąeznlk nr lai ib i?
4,ł {-} P ffi' {j P RZE DMIOTLI ZAMOWIENIA 

"

:I. Ternrrin realizacji zamówienia:

CId Slstyeznia ?021 roku do dnia 31 grudnia 2021 ralłu.

3. SokumenĘ wymaganeo które naleĘ załączyć do ofer§:

Zamawiający wymaga, by każda ofefta zawierała mininrł-lm rrastępu"iące ł,Jokułnent"y,:

Wrvpełniony i podpisany przez W5rkonawcę ibrmularz cenow.\,, * Z,ałączrlik l"ir,lai ]łl

W3,pełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty ,- Załączrrik łiJr ż

Ą, 
il,"



§łikr;esywna cjr,stawa produktów nabiałowych i jogurtów dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku * 2a2l,r.

,,4. 'flgrmin i ririejsce złtżenia propozycji cenowej:

i} Oferty należy zŁożyc ( data wpłynięcia do Zamawiająeego} w terminię do

dnia l5 grudrria 20żar., do godz. l0.00

ż'} Oferty należy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie

w siedzibie Zamawiającego

Miejskiego Przedszkola nr 34 w Płocku - SEKRETARIA'|

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

5" Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamarviającego, nazwę iaclres

W3,kcr:awe y oraz napis:

ilzęść l:

,,Prapaeycja §engwa na wykonanie zadania:

5r"rkresywna dcstawa produktów nabiałowych pozostałych dla Miejskiego Przedszkola Nlr 34 w Płocku -
?l]71r.

Nifi *"r"Wi€RAĆ pnzrn L5lL2|2o2a godz. 10:00"

Część II:

,,Fropozycja €€nowa na wykonanie zadanial

5ukcesywna dostawa jogurtów dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku * 2a2lr,

r*iĘ 8T'ŁĄll§RAĆ pnzrp §lL2l2a2a godz, 10100"

6. Kr.vterium" którym zamawiający będzie kierował się przy wyborze of-erty .jest iakość

pl ilcllrkti,r. mtrzllu osui logisty czne oraz cena brutto

? . {}trvare i* ofert nastąpi dnia 15 grudnia 20żOt., o godz. l0:00 ły siedziŁ;ie

łl,airralvia.jąeego - w Sekretariacie Miejskiego Przedszlrola Nr _]4 -w Fłocku, ui.

ł{ai:eerska ź

8" Integralną tz,ęść zaproszenia da złożęnia oferty stanowi OPIS PR.ZHD§4}OTt]

ZAN,{OWIEhllA rvraz zZałącznikami nr l i2.

9" ''i'*rmin zrviązania ofertą wynosi 30 dni.

ł



Sukcesywna dosiawa produktów nabiałowych ijogurtów dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku - 2021r.

l0. t). " \łyborze .nęjkorzystniejszej oferty zamawiający zawiacJomi oferentów ,za

' pośr*dnictrvem_strony internetowej przedszkol a

l1. Zgodnie z,art. 13 rist. I i ż rozporządzenia Parlamęntu Europejskiego i liady (UE)

ż8lil67q z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zrviązku

: z przetw-arzanienł danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu taltici,l

danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne tłzporządzenię o oejrrcnii:

daliych) 1Dz. tjrz. LIEt. i19 z04.05.20l6, str. l), dalej,"RODO"" in{brmuję, ze:

.Administratorem PanilPana danych osobowycli jest Miejskie Przędszkolę Nr 34 z

Odclz, integr. w Płocku, ul. Harcerska ż.09-410 Płock. filia ul. Pocztł,iwa l_]. tę!" {]4)

36483 l 3

. I{ontalłt z Inspektorem ochrony danych osobowych jest mozliwy pod adręsem e-nłai1:

iod@z-.joolock.pl

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

R{iDO w celu zlviązanym z postępowaniem na dostawę nabiału/jogurtów w ża2lr.

. Od'oiorcanri PanilPana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którl.nr

udostępnic,na zostanie dokumentacja postępowania tj. Urz,ąd Miasta Płclcka" ZarząrJ

.iędnostek Oświatowych - Jednostka Budżetowa w Płocku.

. Fani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończeniil

postępowania na dostawę nabiałuijogurtów w 202lr.

. Podanie przezPanalPanią danych osobowych ma charakter dobrclwolny, jednakze.iest

to warunek konieczny do zawarcia Umowy .

. Pani/Pana, dane osobowe nie będą wykorzystywane do zauiomalyzO\Ą,fii]i:E;{}

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

, posiada Pani/Pan:

i) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Paira

dotyczącl,ch

2) na podstawię art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osoborvycir;

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

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

,l8 ust. 2 R"Oi}O:

3



. ,l ]i; r- !]:,'!,'!§rtrl t'!i,,':.t.lwlł prod u ktilw na białowych i jogu rtów d la M iejskiego Przedsz ko la N r 34 v* pt*r kl-l - ,]lJ2 .i l .

4) Prawo do wnięsięnia skargi do Pręzesa Urzędu Ochrony Danych Osoborvyeh, gdv

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyc7ą6r*h narł,lsza

przepisy RODO.

,,M



Sukcesywna dostawa produktów nabiałowych ijogurtów dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płpcku * 20ż].r.

Cmina -,Miasto Płock - Miejskie Przedszkolę Nr 34 im. l{ubusia Puclratka iJego Pri:5,jaciół

, z Oddziałami integracyjnymi rł, Płocku,

iii. li;rrcęr.uka 2. 09-4l0 Flock. FiIia: rrl. T'tlc;lttlrvi,t 1,1

tcl. 2"l 364 8.] l,]

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Tytuł i zakres zamówienia

i) Przędmiotem zamówienia jest:

,,Sukcesywna dostawu produktów nabiałowych dla Miejskiego PrzedszkłłIu fJr 34 *:

Płocku - 2021 rok".

Ariykuły żywieniowe wraz z podaniem szacunkowej wielkości zapotrzebowania został,v

opisane rł, zestawieniu rodzajowo - ilościowym. stanowiącym Załącz,nik nr 1 da OPIS{I

P RZ E D l,ff o 7, tj ZA I,I oW I EN IA,

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

w},łąezrrie do porównania ofert oraz wybrania oferty najkorzystniejszej, tzn. ze nie

stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanorvić

podstaw do zgłasz,ania roszczeń z tytuŁu niezrealizowanyclr dosta,uv albo podsta'w"v

do odmow5, realizacji dostaw. zamawiający nie będzie ponosił ujemrl},ch skłiikóą,

finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostarł, pomięd;,,,3

pozycjami łv przedmiocie zamówięnia z zastrzeżęnieln, iż w i,vyniku wrv. zmian nie

zostanie przekroczona wartość umowy.

3) Strony nie przewidują waloryzacji cenproduktów zawartych w of-ercie Wykonau,e3,,

w trakcię realizacji.

4) Artykuły żyv,rieniowe powinny być dostarczane do Mie_iskiego Przeciszkola Nr: 3;i

w- Płocku sukcesywnie, w miarę zgłaszanych potrzeb, z wyłączeniem pfzęrw

działalności placówki związanych z organizacją roku szkoinego.

5) Zanrawiając5, nie dopuszcza składania of-ert przez oferentów. którzy przy

zamówieniu i,vymagaj ą przekroczenia tzrł,. minimum logistycznego.

6} I)ostarvy realizowane będą na podstawie biezących zamówień składarłyclr przez

uprawnionego pracownika Zamaw,iającego za pomocą faksu. poeztą elektroniczną.

5



§ukcesywna dostawa produktów nabiałowych ijogurtów dla Miejskiego Przedszkola Nlr 34 w Płocku - 20żlr.

lub telęfonicznie, dokonywanych z minimum jednodniowym wyprzedzeniern.

cld poniedziałku do piątku.

7) Wykonawca dostarczy zamówioną partię dostaw kazdorazorvo w ustalonl ch

goJzinach między 6:00 a 7:00.

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

transportu wymaganym dla rodzaju dostarczonych towarów zywnośeiołvyclr,

zgoelrlie z oborł,iązu.iącyłni przepisami.

9) Wykonawca zobowiązany "iest do rozładowania i wniesienia tor,varórry do

rvskazanych przez pracownika Przedszkola pomieszczeń znajdującyeh się w
siedzibie Zamawiającego przy ul. Harcerskiej ż,09-410 Płock.

l 0) Artykuły żywieniowe muszą być dobrej jakości, świeze, nieuszkodzone, z

odpowiednim terminem przydatności, z odporviednirni w5rmaganynri

zaświaelczeniami,

1 1) Oferowane produkty, a także sposób ich przewozu i przechowywania winny

spełniać w,ymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dot,vczacego

prodtrkcji i obrotu zywności, aw szczególności: ustawy o bezpieczeristwie z5,,wnośe i

i zywienia (z 2015., poz. 594, z pożn. zm.); ustawy z dnia 2l grudnia 2000 r. o

.ial<ości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2015 r" poz.67 8 z pózn.

zm.) tltaz ustawy z dnia 16 grudnia ż005 r. o produktach pochodzenia zwierzę§ego

({}z. U. z ż014 r. poz. 1577 z późn, zm.) wraz z aktami wykonawczymi na

poilstawie tych ustaw.

l2) Oićrorvane produkty, a także sposób ich przewozu i przechaivywania winn3,

spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisaclr prawa doty,czącego

produkcji i obrotu zywności, aw szozęgólności: ustawy abezpieczeństwie żyrł,ności

i żywienia (z ż0l5.. poz. 594, z poźn. zm.); ustawy z dnia 21 gruclnia 200ii r. o

jakości handlowej artykułów rolno - spozywczych (Dz. U. z2015 r. paz,678 z p,,rzn,

zm,) łraz ustawy z, dnia l6 grr"rdnia 2005 r. o produktach pochodzenia zrvierzęe ijgo

(Dz. U. z ż0l4 r. poz. 1577 z poźn. zm,) wraz z al<tami wykonawczynri na

podstalvie tych ustaw.

13)Oferowane produkty winny spełniać wymagania wyrnienione w Rozporzącizeniil

&,,tinistra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie grup środków spożywez"l,łlł.

prl,ę7"narz{;nych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu ośrviaty

ataz łvvłnagań, jakię muszą spełniać środki spozywcze stosowane w ramach

6



5ukcesywna dostawa produktów nabiałowych ijogurtów dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 vł t}łocku -- 7Sżlr.

zyr.vienia zbiorowego dzieci i młodzięży w tych.iednostkach (Dz. U" z,Zaló r. pclz.

] 154).

i4}Każdy, produkt winien być u,yprodukowany i wprowadzony do obrotu zgacillie

z normami systemu HACCP, GMP/GHP.

15iJakość clostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązu.|ąeyrni plrzepisał;li

oraz atęstanri dla produktów pierwszego gatirnku/klasy"

16) Dostarczane produkty spełniać muszą pra\-vem określone wynrogi dla tycł,i

produktów \Ą, tym wymogi zdrowotne. Materiał opakowałriow,rv r^:iłiit; n Ł,i,,e

dopuszczon3l do l<ontaktu z zywnością. Kazdy asortyment prodnktórv rnusi }:1,,ć

dostarczony w oddzielrrym pojemniku. Produkty w puszkach r,vitrn;", i:;uć

wyposazone w elementy do otwierania ręcznego, bez poll]ocy otrłie racza

nrechanicznego. Produkty spozywcze powinny być dostarczone w oryginainlich.

nienaruszonych opakowatriach, oznakowanych zgodnie z wymaganiarni

R.ozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia ż3 grudnia ż014 r, w,

sprarvie znakor.ł.ania poszczęgólnych rodzajów środków spozy\Ą,czych {Dz, |J. z

2015 r. poz. ż9). Opakowania produktów spozywczych powinny załvierać takie

iniormaeje jak: nazrł,ę produktu, nazwę i adres producenta lub przedsiębiłre,v

paczi<ującego środek spozywczy, wykaz i ilość składników lub kategorii

składników. zawartość netto w opakowaniu, datę minimalnej trwałości lub tennin

przydatności do spożycia, warunki przechowywania oraztabęla wartości odzywczej.

17) V/ykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia skrzynek prz,,i,

kazdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okres dc,r rrastęprrej

eiostaw3z,

i8)Dostarczane produkty będą świeze, pełnowartościowe, należytej jak*śei oTaz będą

clostarczane nie poźniej, niż w połowie okresu przydatności do spozycia

przewidzianego dla danego produktu.

19)Zalnawiający może dokonać zmiany w asoftymencie określonej w pakietach.

20)Dostarczane produkty muszą być zgodne z opisem zawartym w,złozone.i cfęrcie,

-,l l l "łl kłłtiłłt,,,cit potrtlsi tldporł,iedziaIność La rvacl1 .jakościtlrve iltlstarczanvr-il

i-ltilti|il,iril.,, (ukryt_c. nic r"rkr_v,te) iza uszl<odzenia, pclrvstale r,r,r,lylliku ic!r tralrsprlrtłl

,_lla,, ..ir'!](.,,ttiazall_}, .je st do tliezr.vłocztrej r,i, 1,,mially rł,atilirvcgt] tr,rrł;,t,Ll \\{: t:l j3|,i-lvl,i]

złkrcsie t lla rł,ła,stty l<oszt tł, terminie nie dłrrższym niż do gotlz" l{J:"t{l tł tJllrli

ą-ił}§t:lrlv,

+



:,,,|.:r:ł]cv,l/na dostawa produktów nabiałowych ijogurtów dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Plłrkil -- ,:i,r"j ]l,

],:).iak-l,sri.]ri]anolr:pi}/czna żywnośei, które"i nie mozna 0cenic prz, pr:1],;'.r. l|: [{: \. lr!|

sprłwdzana _iest prz.v prorlLlkcji. W przypaclku nie spełnierriir \r",/,;il:iili,lil. !,1,1t,i.:!,, !ł,.,r,]

l{)stirnic z\Ąiróc()n.y dostarvcy, a fakt ten zclstanie 0dnotow,ell\,!\ lr;i,itii.lł;łr,:il

rcLlamacvin_l,m, W przypaclku nieodpowieclniego oznak()lv;lt-liil f,rJ/, .,l,.l .l l,,.,r.,

.}i,'!ir;,1V\vc7yc]h po dacie rninimalnej trwałości lub przekrof ;1Lln\ nl l-rIi1lI]i,

ijr]l d;łtll{_lści cicl spożycia, nastąpi odmowa przyjęcia odnotor,r,ilna -1,v 1(lrm1,1!;ił,ztl

r,,.:i<,il'ilttlicyjnvt-n, Potrójrla odmowa przy,jęcia tow,aru przęz }iamatviiłj;,tcł;,i,,

:, k ł: t lo, i,l ri,gc l;glejzi e rozu, iazirn ielTl Llmowy z wi ny W1,,kona rvc1, 
"

-].t itii,:lrłlirlniJ \,vartOśc bruttt-l należy, skalkttlou,ac tak. ab1, złlr ie fiii3 \,", 1,-rIr:r" 1,,;:ilt'

iif t_[i], l,rlszlY t,ranSpOrtU. koszt}" dostaw_r- oraz obO\,\,iązujący, poclate li \lA'i,

_ 'i,)i,.j 
j,],Jilitłrcze nie zamówiotłych prodtrktów rv uzgclc,lnionl,m terminie irib !iijil!il\i.:i

tio;t;ttl.,1 ztlstanie udokunrentowana ncltatl<ą słuzbołva. Ptlu 1z:irc irił;r,łJt,;ittr :i,! li:i;,!:i

s,ię ;l tlpisan1,,nli w pkt. 2l trzt,krotne po\rytórze nie opi:;lt:t,,,,r,:ii ii,l,.,,, łii il:.,,,,:

: k t t 1, 1i o t v a c lręcl z.t ę. rrrąl,iąłg]ręry_u1p§y z _ur_rrr§yŁqu3_!!!j

],-{) l,.I1,'te,-iL!lI . którl.,ni Zirlnarvia.iącv będzie kierolvał się prz.t, lvr,,bor,,ć L}*:Il,i !,.:,,,1

!irl,tlś;c pił,ldltitttt" trrrlzlitł,oŚci logist; czllL- orAz cctla brutto.

:,,1,1],§L,lłi{ WYKoNANIA ZAMOWIENIA

\Y.,lir--ti;lliie "lanrórł,ienia odbl,rvać się będzic sukcesyw,nie od i_}l.i] l.]i}] i :. liri

il.i:,_'ii_]l ;'." zgotitłit'z zarvartą ufilową. na podstarvie zamórłiilri skłi1,1:ril,r.i:!,} 1_.1,,,;;;;;

riiłrli:l_i,r,i:-. jątji]3{j tćif fbnicznie baclŹ, za pośrednictwem poczty eleklr,lirii:zllc.j .

3" WARLrNKI PŁATNOŚCI

Wvmagany termin płatności wynosi l4 clni od daty otrzymaniaprzęz Zamawi;ijąe*go

praw'idłowo rvystarvione.j faktury, po dostawie każdej partii torvał,órv. Płatnośe

nastąpi przeler,vem na konto Wykonawcy. Zamawia,iący oświadcza, ż_e bęelził:

realizowaĆ płatności za t-aktury z zastosowaniem mechanizmr-r podzielone"i płatncśei

tzrv. split payment.

3



;..i,|.;r:,,y111:;;ijo}t.!waprccluktównabiałowychijogurtówdlaMiejskiegoPrzedslkuIa|,,II j4}, i-']l:,.i,,L,,-,,'il-'i,

Załacznik Nt 1a - Finrnlttlarz cćłli}vv..i

i

o. j N,Ą,ZWA pRoDUKTU
i!_t-----l:

l l Drozdze l00g

lt4asło śmielankowę 200 g, zar.vartość

tłuszr:zu min. 827o

r 1 \41cko UIiT 1L. 1,5-20ń

] Ser żółty Królcwski. Radamęr. zawaI,tość

' i 'ru.r.ru 
pow.45')/a

I Serek mascarpone 2509

Serck twarogowy Almette, naturalny

Smictana UHT. zaw. tłuszczu36%o^

I 
opak. jednostkowe 500ml

opak. j ednostkowe _3 80-400ml/g

Trvilrozek homo gen izowany

Ro lm leczlł,owicz. lłaniliowy. opak

jednostktlr,ve ok, 1 50-2009

_ i I rr aróg pólt lusĘ . zapakorvan1, w pergamin.lii
i herrnrtl,cznie zarnknięty w folię

'I'wartig rv rłiaderku Piątnica^ opak.

.iednostkorve l kg

_-.-]
I

I

I

l
1

-,-l

,M

' Smiclana. zlit. tluszcztl l8 o/o,

ill
l opak..jednostkor.ve 380-400ml/g

-l

I Snl ietana. zaw. tłuszczu 30 o/o,

miejscowość, data podpis i pieczę<. Wykclna,o;e;y

I
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§i;kresywrr; dostev;a produktów nabiałowvch ijogurtów dla Miejskiego Przedszkola Nr 3r1 r..; l,}l*.t:§lJ ,i|iJ-Li

Załącznik Nr 1b* Forrrłui;ł,ł {: ,jilif!,l,,y

Łp, i{ĄZwĄ PRODtiKTL Jedn.
miary llość

Cena
jednostkowa

netto

Wartość
netto

C en:ł

.jedntrltlłon,a
b rr} t! i}

XVar$ość
brrłtto

St;łwl,
vĄ,§

i

.Iogułt BIO owocowy składający się z jogurfu,

cwocórv i cukru trzcinowego, opak.

jeilnostkowe l40-2009

sżI. l 055

Jogurt naturaln},gęsty, bez dodatku cukru, o

obniżone.j zawartości tfuszcztt,

opak. jednostkowe l40-2009

::,7,r-,
,7a

1

Jogurt nafuralny gęsty. bez dodatku cukru, z

niską zawartością tłuszczu,

opak. jednostkowe 380-400ml/g

S1.I. 640

t

Jogttrt owocorvo, zbożowy,

opak, jednostkowe l 30- l 60 g
sZt, 435

j
Jogufi łrvocowy i1o pie ia,

łpak. .iedntlstkorve 200-280ml, o zawartości

cukrri do t5.ti 100g produktu

SZt, 210

ij
Jogrlri owocorw grecki, opak. jednostkowe

l 40-200g
SZt. 5

jogurt otvocowy typu,,kieszorrka",

opiik, jednostkowe 70-909
sn. 190

lś

Serek l]akuś puszysty składający się z

trvaroźku, śmietanki i wsadu owocowego,

opak. jednostkowe 80-100g

SZt- 435

ilĄ,atłv'i

k:,

ŁĄCZNA CENA NETTO ZAII CZĘsĆ pRzrunrloTu ZAMowIENlA -

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

ŁĄCZNi§ TYTUŁBM v,ĄT -

,..."...(słownie:......... ...".".."}

ł,ĄCZ]\,Ą C!]NA BRUTTO Z^ ll CZĘŚĆ pRznnnrloTu ZAMÓ\ryIENIA _

...."(słownie:............ ...,.....)

irr'sz_vs lkie poz3,cje zsui,n owane r azem)

lo

mie.!scowość, data podpis i pieczęć WVkon.ł/"tv
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Załącznik [\r ż - Farmularl oferty

oFERTA

{Jdpowiaelając na zaproszenie do złoźenia oferty cenowej na "Sukcesywną dostawę produktów nabiałowych ijogurtów dia
i,liejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku- 2O21, rok" oferujemy wykonanie przedmiotu zarnówienia zgodn!e z wymaganiami
rawa!-tvrni w OPlStE PRZEDM|OTU ZAMOW|ENIA za niżej wymienioną cenę:
Część i:

)

.)

;godnie z formularzem asortYmentowo-cenowym - Załącznik nr 1do oPlsL] PRZEDMloTU ZAMaWEN\A,

1. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia na który składamy ofertę zobowiązujemy się realizowac sukcesywnie od dnia 01
stycznia 20ż1 r, do 31grudnia 2021r., zgodnie z zawartą umową na podstawie zamów|eń składanyclr przeż Zamawlającego.

2. OŚwiadczamy, że towary będące przedmiotem niniejszej oferty odpowiada.ją warunkom jakościowym zgodnym z

obow;ązującymi atestami, polskimi normami, prawem żywnościowym wraz z obowiązującymi zasadami €MP iGHP oraz
sTstemem HAccP.
§v./arantujemy niezmienność ofertowanych cen przez cały okres reaIizacji umowy.
Wyrażamy zgodę na płatność faktur w terminie 14 dni od daty otrzymania przez'Zamawialącego prawidłowo wystawiołe.1
{aktury, kaźdorazowo po dostarczonej partii towarów,
Zobówiązujemy się do dostawy przedmictu zamówienia w terminie wskazanym przezZamav,liającegc od aaty otrżymnnia
zamówienia przesłanego za pośrednictwem telefonu lub drogą elektroniczną przez zamawiające6o.
Zobowiązujemy slę cio realizacji dostawy do pomieszczeń znajdu,jących się w siedzibie Zamawiającego pl,zy u!. Ha:,ccrskiej 2,

Płock, wg specyfikacji asoftymentowej dostaw.
oświadczamy, że zapoznaliśmy sięz oPlsEM PRZEDMloTI) ZAMÓWIEN|A i nie wnosimy do niego zastrzeżeń craz uz,yska!iś*y
wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania oferty,
Ośr,viadczamy, że zapoznaliśmy się oraz akceptujemy postanowienia wzoru umowy i zobowiązujemy się w przypadku wvborl
naszej oferty, do jej zawarcia w miejscu oraz terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie.,.... kolejno zapisanych i ponumerowanych stron.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych d|a potrzeb niezbędnych do realizacji przedmiotu postępowania.
Dświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną zawartym w pkt 11 zaproszenia do złożenia oferty.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronic
danych ,,RODO" wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednic !ub pośrednio oozyskałern w celu ubieganla :ię
a udzir:lenie zamówienia pubiicznego w niniejszym postępowaniu.
Wyrażam zgodę na podanie informacji dotyczących Wykonawcy niezbędnych do ogłoszenia wyniku zapytania ofertowego na

dostawę nabiału do Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku na rok 2021 - na stronie internetowej Biuletynu lnformacji Publicznej
3arnawiającego.

Podpis osoby umocowanej do repreżentow3nja i/y'Yko,taway/' WykonaWaoW

)

)

3,

4.

5,

6.

7.

8.
9.

10.

77.
1,2.

].3.

i1

(podpis i piecżątka imienna i cżyi€lDy podpis)


