
5ukce:;ywna dostawa pieezywa dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku * 2a2lr.

' ZAMAWIAjĄCY:

Crnina Miasio i}łceL - Miejskie Przedszkole Nr 34 im. KuŁrusia Puchatka i.lego }rr.:.vjae iilł

z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku.

.ul. }-iarcerska 2,09-4l0 Płock, Filia: ul" Pocztowa 13

te].24 3ó4 83 l 3

ZAPYTANIE OFERTCIWE

, (na porlstawie art" ,ł pkt. 8 ustawy - Prawo Zarnawier Pubiiczr-,},chi

Dyrektor h,tiejskiegti Przedszkola Nr 34 w Płocku zaptasza Patistwa c]c zło;renia pr*irl;r_l,*il

Słłktesj*lllns dłitstftya pieczywu dla Miejskiego Przedszkłlu Nr "14 w Fłockłł - 2{l2 § r"u'

_ l. $pis przedmiotu zamówienia:

Przędnriotei:l zanrórvienia jest sukcesywl,ta dostawa pic:e zy,,ł,a dlr, fuXiej skiept:

i}l,zerlszkc.la Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Frzf acioł z Odelziałarni

lntegr;icy.jn3,mi rł, Płocku ń ZOZ1r, Szczegółowy opis izakres zamówienia zost*ł

szczegoł<rwo opisanv w OPISIE PRZEDMIOTU ZAlviOWiEN{A" Art;lkuł3,,

z,vwnościowe wraz z podanieln maksymalnej wielkości zapotrzeŁ;olvania. z*sttłr,

opisałe w zestawieniu rodzajowo-ilościorvym, stanor,viąeym Z,ałąeznik tlr i dt.,

o P t S t] P RZ E D 
^,tI 

O TL] ZAM}W I EN IA.

2. Termin ł:e*lizacji zamówienia:

ed 01 st"veznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

_]" I}okumgnĘv §ymagane, które naleĘ załącz1ćdo oferĘ:

Zamawiający \łymaga,by każda oferta zawięrała minimum następuiące dokurnent.v:

\fuypcłniorry i podpisany ptzez Wykonawcę formularz ceno\Ąiy - Załącznik IoJrl

W;ipełniony i podpisany przez Wykonaw,cę formularz ofeńy * Załącznik Nr 2

Skłacl surowcowy pieczyr,va, które jest proponow&ne Zamawiającemu przez WyŁ;onalvcę

4. Ternłiłt i rniejsce złożenia propozycji cenorvej:

1 ) Ofbrty należy złoż,yć ( data wpł;rnięcia do Zamalviająceg*} rł, ternrinię: tl*

dnia 15 grudnia 20żOt., do godz. 10.00



;].]:,]:.l-,,,!1.n_.!,;l .;.,):.1l:ivriii i.rie(?ywł rlla łv{iejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku - ż021r"

} i Of-erty nalezy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie

w siedzibie Zamawiaj ącego

Miejskiego Przędszkola nr 34 w Płocku - SEKRETARłAT

uł" Harcęrs ka 2, 09-410 Płock - osobiście lub pocztą

5. Fj;r l<oxrercie naiezy umieścić nazwę i adres Zamawiającega, nazwę. i ał{res

lV3,,kcłrawcv oraz napis:

,,Pr*poayeja e€nowa na wykananie zadania;

5ukce:ylvna dostawa pieczywa dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku -Za4,r,

l§i§ *TWlERAĆ pnzro LslL2lż020 godz. 10:00"

{l, Kryterium, którym zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jest jakclść

produktu, mozliwośe i logistyczne oraz cena brutto.

7 . s{lvar*ie afert nastąpi dnia l5 grudnia LażOr., o godz. 10:00 vl siedzibie

Zan:awia.iąeego - w,Sekretariacie Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płoeku. ul.

llarcerska ż

S. int*gralną część zaproszenia do złożęnia oferty stanbwi OPIS PRZEDMIOTU

;1Ąh4{}WlEl.r-IA w,raz z Załącznikami nr 1 i 2.

9" 'i-ermit,l zrviąz"ania of-ertą wynosi 30 dni.

ii}, {.! ą,.1,!rorze najkorzystniejszej oferty zamawiając5, zawiadomi olerentólrl za

p*śre<lnietwem strony internetowej przedszkola

ł l. Zgorlnie z art. 13 ust" l i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Ra,lv (tJt,,}

ż{Jl61679 z clnia 27 kwietni ażal6r. w sprawie och.oiy osób fizyczn5,cłl lv zvłlązktl

z przetwarzaniem danych osoborvych i w sprawie swobodnegci przepł;,rvu takielł

rlarl.veh araz rrehylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozparządł_enie o ciclrronie

rian_v-ch; (Dz. Urz, UE L }19 z 0{"05.20l6, str. 1), dalej ,;RODO;"" infbrrnu.ję, że :

-Admlnistrator*nr PaniiPana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole l{r _]-t z

{}tjl-tz. ił:i,egr, w Płclcku, ul. Harcerska2,09-410 Płock, filia ui. Pocztorva 13. tei" (24)

l{,j$"ł i l

" i<-r:nłłi.1i z irłspektorem ochron3, danych osobowych jest nrozliwy pod adresem e-mail:

i*,J(iilzjoplock"p1 
ł.,



§likcesy,łna ciostawa pieczywa dla tvliejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku - 2Cżlr.

- Fani/Fana dalle osobowe ptzetwarzane będą na podstawię art. 6 ust. t iit. a; i r:i

RGDL} w eelLl związanym z postępowanienr na dostawę piecz,vwa w 2a2lr.

g Oeilrioreami Parri/Pana danych osobowych będą osoby luŁr podmioty. kióri n:l

łrdr,,stępniona zostanie dokumentacja postępowania ij, Urząd Miasta Płoeka" f";trząr|

jeclnostek Ośłviatorvych - Jednostka Budżetowa w Płocku.

" Pani/Fana dane osobowe będą przechowywane, przęz, okręs 5 lat od clnia zakoriczenia

postępowatria na dostawę pieczywa w żaZlr.

" Pcdanie prz.e,z Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowoiny. jednakzę.iest

to rvarunek konieczny do zawarcia Umowy .

" Pani/Fana dane osobowe nie będą wykorzystywane <1o zautamatyz.!,wanegi)

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

" posiacia FaniiPan:

i } na podstawie art. l5 RODO prawo dostępu do danyclr osobowyclr l}a*iiT'ana

dot;l,e zących

2) na poclstawie afi^ 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osoborvych:

3) na podstałvie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczettia

i>rzetwatzania danych osobowych z zastrzeżenienr przypadków. o któr1,,ch mowa łv art.

l8 ust. ż RODO;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobor,vych, gł1;,,

uzna PanilPan, że ptzetwarzanie danych osobowych PanilParra dotycząeych narusza

przepisy RODO.

5łL
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Ginina -- fu{iasto Płocle - Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puclratka i Jego Przl,ir:*iół

z addziałami Integracyjnymi w Płocku,

rłl. Harcerska2,09-410 Płock, Filia: ul, Pocztorą,a l3

tęl.24 364 83 13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

t. Tvtuł i zakres ząmówienia

t } Przeclłniotem zamówienia jest:

,,Slłłtcłsjlłvna łłosława pieczywa dla Miejskiego Przedszkola |{r 34 w Fłłłaku *

202 I rok".

Artykuły źywieniowę wraz z podarriem szacunkowej wielkości zapotrzeborą,ania z*stały

łpisane w zestawieniu rodzajowo * ilościowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do #P§Ł/

P R ZE il htl {} T{.] ZA M o W I E N IA.

2i l}*łj:;łle iliłści produktów są szacunkowe i mogą ulec zmniejszenill. Słuźyć one będą

,+ry,ł:lcznie do porólł,nania ofert oraz wybrania oferty najkorzystniejszej" tzn, żt ltię
stanov,/ia ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić

podstaw d,c zgłaszania roszczeń z tytułu nięzręalizowanych cto-qtag, albc podstaw}_v

dcl cdmorvy realizacji dostaw. Zamawiający nie będzie pon,rsił ujernnych skutkćltąi

finansolvyeh spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostarł, połniu-clzr,

pozycjanri w przedmiocie zamówienia z zastrzężeniem, iż 1, 1yyniku rr,,w. zruian nit-.

zostanie przekroczona wartość umowy.

3) Strony nie przelvidują waloryzacji cen produktów zar,vartych w ofercie Wyk,_łi:arr,uł

rą, tra,i<cie real izacj i.

;\rtykuł1,, z3,lvieniowe powinny być dostarczanę do Miejskiego PrzeclszJ<o]a Nr 34

w ł}łcie!<u sukcesywnie, w miarę zgłaszanych potrzeb, z wyłączeniem Brzer\ł

łiziałalnr:ści placói,vki związanych z organizacją roku szkolnego.

Załtiawiając3l nię dopuszcza składania ofert przez oferentów, któłz3, prz_y-

zarrr ć-r r,.", ie n i u wyma gaj ą pr zekr o czenia tzw . m i n im um l o gi styczne go.

[}łstaw3l realizowane bedą na podstawie biezących zamowień skłaclan,rrfih 3]rzez

uprarolłllonego praeowntl<a Zzmawiającego za pomocą faksu, poeztą elektlottiezną

"ii

5,}

6)

\ł-



Stlkce sywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Przedszkola filr 34 w Płocku - Zażlr.

iub telefonigznie, dokonywanych z minimunr jednodniorł,yrn w,vplzedzł:1,1ięilr,
l

l o,d poniedziałku do piątku.

7) \Ąlykonawca dostarczy zamówioną partię dostaw kazdorazolvt_l łł u:,iairlnycir

gtldzinacl,1 między 6:00 a 6:30.

8) Wrvkonar",,ca dostarczy każdą zamówioną partię torvarów na własn}, lłoszt. środkiern

ti,anspc;ł,tu wymaganym dla rodzaju dostarczonych towarów żyl,;ncśc,ior,r,,ych.

zgtdnie z oboiviązującymi przepisami,

9) Wykorrawca zobowiązany jest do rozładowania i wniesieriia 
'orva1ór.v 

dł:

wskazanych przez pracownika Przedszkola pomieszczeń znajilująel,ch sig 1ł

siedziŁrię Zamawlaiącego przy ul. Harcerskiej 2, a9-Ą10 Płock"

i 0) Artykuły zyr.ł,ieniowe muszą być dobrej jakości, świeze, nieuszkodzone " z

adpowiednim terminem przydatności, z odpou,ierjłriłni uJvfi!agenyfi];

zaśr,*iadęzeniam i"

1 |) Of-erolvane produkty, a także sposób ich przewozu i przechowywania ,łinn3,,

spełniać rł,_ymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dot.vcząc*go

prcdukcji i obrotu zywności. aw szczęgólności: ustawy o bezpieczeństłvie zywn*ś*i

iźvrvienia (zż015.,poz.594,zpożn. zm,); ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. a

_iakośei handlowej artykułów rolno - spozywczych (Dz. U" zża15 r. poz.678 z p*źn.

gm"} oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktaclł pochodzenia ewierzęcegCI

(Dz. U. z ża14 t. poz. 1577 z póżn. zm.) wraz z aktamt wykonawczymi lra

podstawie t_vch ustaw,

i2} $ięrowane proclukty, a także sposób ich przewozu i przechowywania rł intl3,

spełniać wymagania wymienione w obowiązu"iących przepisach praą,a dotyrz:lceg,o

produkcji i obrotu zywności, aw szczęgólności: ustawy o bezpieczelistwie z;irvir*śłi

i z,vwienia {z ż0I5.. poz.594, z późn. zm.); ustawy z dnia 2l grrrłinia 2{}{}8 ł"" *

jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. LI. z 2a l 5 n. pcz.67& ,,: pći;ill.

znl^} araz ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwie rzę{,:e go

{Dr*. rJ. r,2a14 r. poz. 1577 z późn. zm.) wraz z aktanri w-ykclnarł,czyllli na

podsta.łie tych ustaw.

l3; Oferowane produkty winny spełniać wymagania wymienione w l{ozporzł}clzeniu

h4inistra Z,drowia z dnia 26 sierpnia 2016 r. lv sprawie grup środków spożywezycłr

przeznaczanych do sptzedaży dzięciom i młodzieży w jednostkach systenru oświaty

araz wymagań, jakie muszą spełniaó środki spozywcze stosowane w lamaclr
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źyrvienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (l}z. \i. zża16 r. pclz.

t 15.łi"

i4) Każd_v prodilkt winien byó wyprodukowany i wprowadzony dc obrctu zgłłdr.ic

z i:ormaili systemu HACCP, GMP/GHP.

i 5).lakclść delstarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi pr;,episami

oraz atestanri clla produktów pierwszego gatunku/klasy.

!6} Dłstarczane produkty spełniaó muszą prawem określone wymcgi dle i3le h

prcdr_lktórv w tym wymogi zdrowotne. Materiał opakowaniowy rvinięn tr_vć

etopuszczony do kontaktu z żywnością. Każdy asortyment prr:duktow nrusi ł--3,ć

dostarczony w oddzielnym pojemnit<u. Produkty w pr-rszkach winny ł:;i*'

w,y'pcsazone \^, elementy do otwierania ręcznego, bez po11]ocy otwieraeza

łnęelranieznego" Frodukty spozywcze powinny być dostarczone u, rłrl,ginalnyeli,

niena,i,uszonych opakowaniach, oznakowanych zgoclnie z wyrnagairiami

F.ozporządzęnia Ministra Rolnictwa i Rozwoiu Wsi z dnia 23 grudnia 20l4 r. w

sprar,vie znakowania poszczególnych rodzajów środków spozywezyeh {[iz" l.i. r,

2015 r. paz. ż9). Opakowania produktów spożywczych powinny załvierać tai._ie

inlbrmacjt .iak: nazwę produktu) nazwę i adres producenta lub przełlsiolriorcy

paczl,:ującegc środek spażywczy, wykaz i ilośó składnikórv iub kategorii

gkładnikórv, zawartość netto w opakowaniu, datę minimalnej trwałości }uh termirr

przy datności do spoźyc ia, warunki przechowywan ia oraz tabela wartości oeizyweze,i,

l ?) }Vy,konawe a zobowiąztlje się do nieodpłatnego użyczenia skrzyirek prz"\,

kazclorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na ol<ręs dc następne.!

dostawy"

18) Dostarezane produkty będą świeze, pełnowartościowe, należytej jakości oraz będą

clostarczane nie póź-niej, niZ v/ połowie okresu przydatnoŚci . do §pozy{_:i[i

przer.vidzianego dia danego produktu.

191Zanrarł,ia,|ący może dokonac zmiany w asortymencie określonej w pakietaeh"

,:*}i}r::;iarczane produkty muszą być zgodne z opisem zawartym w złozonej oiercię.

-a l i wl,i<tlnar,vca ponosi odpowiedzialność za wady jakościor,ve dostarezrinycłr

prt*rlilktólv {ukryte, nie ukryte) i za uszkodzenia powstałę w, 1ą,ynikrł ich transportłl

oraz zcbowiązany jest do niezwłacznej wymiany wadliwego towaru \Ą,e \Ą,ła§fi,vi11

zakresle ina własny koszt w terminie nie dłuższym niż do godz" l0:3S w dłłiti

d łrs t et rt,3,.

6
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22}Jakość or"ganoleptyczna zywności, której nie mozna oeenić przy przy,.ięeitl ;,r_l".v;lrli.

.sprawdzana jest przy produkcji. W przypadku nie spełnienia .l,,vmagarl" sl,tt"tlwici-,

, zostanie zwrócony dostau,cy" a fakt ten zostanie odnotowan3,rv fi;rł:uiet,;l_i

re |r!anracyjrrym. W przypadku nieodpowiedniego oznakorvania oral śrtldirł'ną,

spclżyrł,cz,ve h po dacie minimalnej trwałości lub przekroczo1-1_vm t*rnrtnie

prz;,datności do spozycia, nastąpi odmow,a przy,ięcia oclnotowana iv fcrnrularzu

reklamac_v_inym. Potró.ina odmowa prz,vjęcia tow,aru ptzęz Zarrrawiające go

skutkorł,ać będzie rozwiązaniem umowy z winy wykonar,vcy,

23)Oferolvaną wartcść brutto na|eży skalkulować tak, aby zawierała rv scbie **nę

l1ętto" iioszty transportu, koszty dostawy oraz obowiązujący podatek VA'I.

24iNiedostarczenię zamówionych produktów w uzgodnionym tęrminię ]uŁ: odmor.va

dostałvy zostanie udokumentowana notatką słrłzbową. Fowyzsee incydenty surnu.ją

się:z opisanynri w pkt.21 - trzykrotne p,lwtórzenie opisan3,ch !nł:;y<i*l"rtóił,

skuikować będzie rozniązanięm umowy z winy Wykolrawcv

25,1Kr3,teriurn, którym Zamawiający będzie kierował się przy w3,borze ol'eł:t3, .iesi

.jakość produktu, możliwości logistycznę otaz cena brutto.

26i Pieczywo inusi być w 100% naturalne. Nie może zawierać dodatku m.in. krvasórą,

sztucznych i polepszaczy.

Ż. TERMXN,WYKONANIA ZAMOWIENIA

!tr',vkananie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie oC 0 i "01 "ź02 l r. . do

31.1ż,2a21 r., zgodnię z zawartą umową, na podstawie zanrówięli składan3lch przez

Zamarvia.jącego telefonicznię bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3" 1YARUNKI PŁATNOŚCI

W_vrnagan5z ternrin płatności wynosi 14 dni od daty otrz5utnania pt,zez Za*iaoviająr;ego

prawidłorł,o wystawionej faktury, po dostawie kazdej partii towarów. Fłatnłlśe

nastąpi przelewem na konto Wykonawcy. Zamawiający oświadcza, żę bęilzie

reaiizcwać płatności za faktury z zastosowanięm mechaniznru podzieionc.l płat*tśł:i

tzlv. split payment,

ą
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Załącznik Nr l - Forrrll,t[:l_i,j L,erii_,\\, :

Wartość
bru{fq}

Chleb bezglutenowy, różne rodzaje

Chleb razolvy krojony, 0.5-0,6 kg

Chleb lvieloziamisty krojony 0,4-0,6 kg

Chleb ry"trli krojony 0,45-0,6 kg

Bułka,,wrocławska" krojona 0,3-0,4 kg

Bułka..lvrocławska" wieloziarnista krojona

0,3-0,4 kg

i_]hleb gryczało-żytni kĄony 0,3-0,5 kg

Chleb pszenno-rytni krojony 0,3-0,5 kg

Chieb pszenno-Ętni z siemieniem, otrębami

pszennyrni i ziarnami soi kro.iony 0,3-0,5 kg

Stawk.l
VA,r

". ;,i r:: | !,it{}i}i i"-'l'ii

!.-
zrv_vkły krojc,ny 0.5-0,6 kg

lt ! t]ułka tarta
l

--]--ilj 9 | Rułka bagietka 0,35-0,5 kg

, l,; i lJulka hagictka graham 0.35-0.5 kg

il' l ! 3rilka l,aizcr!,a 0.05-0.{}6 kg
L , __ '___il

|. ---
I

i ij
L,-_,

ltb
|----
I

I

l17
j

i i": I aułł. grałlanika 0.06-0,08 kg

i ł: j i:ł,i.r, łrkiszowy krqonv 0,2-0,3 kg

l ł , ('hleb 1\ mio-p)jzcnn_\ krojollv 0.3-0.5 kg

ś ig /,,. i i ,,§ \ \$"f l(} /_.\ CĄL()sC PRZED}Il()l,t,7..\Nl(}1\ll..ri \

§. ś Ł--ZN {fi TVTUŁEM vAT -

" 
- 

" ".. ".. (słownie: ".- .". !

ą.,\{;ZFiiĄ f,HNA BRLITTO ZA CAŁaŚc pnzElMIoTU ZAMoWIilF{lA -

.",""..".(słownie: ""."".}
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Załącznik Nr 2 - Formularz oferty

Nazwa Wykonawcy:

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

REGoN ..^. NlP

oFERTA

Odpou:iadając na zaprrrszenie do ztozenia oferty cenowej na "Sukcesywną dostawę pieczywa dia Miejsi<iegł Przeclszkłl|ł i\jr
3.i vł Fłocku- ZażL rok" oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartynll w fi,.dlS/§

łłRł.EDllłttsTu ZAMoWlENlA za niżej wymienioną cenę:

za cenę brutto ..,...,,.,... PLN (słownie:.,.

zgodnie z lormularząm asortymentowo-cenowym -Załącznik nr t do oPlSLl PRZEDM|OT|J ZAkAÓW|EłłtA.

1,, Oświadczamy, że przedmiot zamówienia na który składamy ofeńę zobcwiązujemy się realizcwać sukr:e-tvwnie cd
dnia 01 stycznia 2021 r. do 3i grudnia 2O21r,, zgodnie z zawartą umową na podstawie zamówień sktadał;yłh
pi,zez Zamawiającego.

2.. Oświadczamy, że towary będące przedmiotem niniejszej oferty odpowiadają warunkom jakościav.lytn zgodrlynr z

ł!:owiązr,rjącymi atestami, polskimi normami, prawem żywnościowym wraz z olrowiązującyrłri zasadami GM§r i

fiHP oraz systemem HACCP.
3. Swar3ntujemy niezmienność ofertowanych cen przez cały okres realizacji umowy.
4. Wylażamy zgodę na płatność faktur w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo '

wystawionej faktury, każdorazowo po dostarczonej partii towarów,
5. Zobł:wiązujemy się do dostawy przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym przez Zamav;iłjącegrr ałl daty

otrzyrnania zamówienia przesłanego za pośrednictwem telefonu lub drogą elektroniczną przez zan,lawlłjąc*gł;.
b, Zobowiązujemy się do realizacji dostawy do pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Zamarruia.jącłlgo §l;? u|"

}1arcerskiej ż, Płack, wg specyfikacji asortymentowej dostaw.'/, 0świadczamy, że zapoznaliśrny sięz oPlSEM PRZEDMI)T|J ZAN\ÓWtEN\A i nie wnasirny tio niego zastrze;eń *ral
uzyskaiiśrny wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i ziożenia rriniejszej oieł"t1,.

B, Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od cjnia upływu termini] skł;dar:ia oierty.
3. Oświaciczamy, że zapoznaliśmy się oraz akceptujemy postanowienia wzoru umowv i zcbowiązujemy się w

przypadku wvboru naszej oferty, do jej zawarcia w miejscu oraz terminie wyznacżonym przez Zaniarviaiąr.ee.o
]-0, Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie .,.... kolejno zapisanych i pcnulmerorvanych stron.
11, W},rażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przedmiotu i,X]StępćV,.Jłnił.
!2. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną zawartym w pkt ],1 zaproszenia do złożenia ofe:ty.
13, 0świadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 |ub art. 14 ogó!nego ro;por"zącizenia ł i]cłlillljś

danych .,RODO" rłobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w c*lu itblcgł::ia sie
.-, l,:dzie!enie zarnówienia pubIicznego w niniejszym postępowaniu,

iĄ. l/lył,ażam zgodę na podanie informacji dotyczących Wykonawcy niezbędnych do ogłoszenia wyniku zapytariia ofeltov,,e§c na

riostawę pieczywa do Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku na rok 202]. -na stronie internelowej Biuletynu lnforrłacji
|.' u bI ir, z, rej ZarnaWióJące8o,

Podpis ośoby Unlocowanej do rep.eżentowania Wykonawcy/ Wykonawców

(podpis l piec/alkd,nlp,lna l czyte|ny podpil) 
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