
5uktesywna dostawa ryb i przetworów rybnych dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w PłockLi * 20ż_ir.

ZAMAWIAJĄCY:

{]mina fu{iasta Płock - Miejskie Przedszkole Nr 34 im. l{ubusia Puchatkił j J6:gr: F;:e:;j*łiói

z Oddziałami Integracyjnymi w Płł;cku,

ul. l{arcerska2,09-410 Płock, Filia: ul. Pccztoił,a 1_1

te|.24 364 83 l 3

. ZAPY,IANTE OFERTOWR

{na podstawię art.4 pkt.8 ustawy - Prawo Zanlówień PuŁłlicznych}

lir,rektor łr4iejslłiego Przedszkola Nr 34 rł, Płocku zaptasza Państr,va do złozenia Froi-r6ur,r,''

cenowej na wykonanje zadania:

Sukceqlwrea t{rłsłull:u ryb i przetworów rybnl,ch rllg Młejskieg* l?rzetłgzkłs§łł Nr 34 *l,

Płocku - 202lr."

1, 0pis przedmiotu zamówienla:

Przedmiotęin zamówienia jest sukcesywna dostawa ryb i p_rzetu,rłrów 1,o"hł;;"*h it};_ł

fuXiejskiego Przedszkola Nr 34 iin. Kubusia Puchatka i .}ego Prz.vjacidł z {,}łldziiijarłi

integracy.|nymi ił, Płocku w ż020r. Szczegółowy opis .i zakres 
"u6i6ą,icłłia 

r.ost;r,i

szczegółowo opisany w OPISIE PRZEDMIOT U ZAMOWiENL,\, .Ąrtrl,kuł_l,

zylvnościo\,.ve wraz z podatliem nraksymalnej wielkcś ci zapattzeŁrcłvani;r ;rosi,alv

*pisane w zesta,wieniu rodzajowo-ilościowyffi, stanorviąc1,,m Zał4eznik l;r 1 łjt,,

{} P I § {/ P RZE D ł,II oT U ZAM oW I EN L4.

ż. T*łmin realizacji zamówienia:

Od Sistyczniażil?l roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

3" Dokurnenty łĘ magane, które należy zalączyć do łrfer§:

Zalnaiviający \Ą,ymaga. by kazda ofęrta zawteruła minimun: lra.stępu.!ąee doirurnęl:t-v,,

Wypełniołly i podpisany przez Wykonawcę formularz §*nolĄl,v - Załą,;;inik Nr1

Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cł"erty - Załącz,niŁ Nł ż

Ą. Termin i rnriejsce złożenia propozycji cenowej:

1) Oferty należy złożyc (. data wpłynięcia do Zamałviającego'} iv ttł,nrini.; rir-l

dnia 15 grudnia 2020r., do godz. 10.00

2'} Oferty należy złożyc w zamkniętej i opieczętcwalrej iropercie



.,:i l,. ,, i:,r,,ll,:] ;_:ijli.,j!:,J;:l i,vł] i ,Ji,]*tłvorów rybnych dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w PłorkL: -- 2{.}źil.

rv siedzibie Zamawiającego

Miejslłiego Przedszkola nr 34

ili" i-iare erska 2, 09-410 Płock

:j. Na kapł:reie nalezy umieścić nazwę i

Wi,konawcy sraz napis:

w Płocku * SEKRETARIAT

- osobiście lub poeztą

adres, Zamawiająeego, nazw,ę i 'aclres

,,Frop*aycja €enowa na wykonanie zadania:

§ukcesywna dostawa ryb iprzetworów rybnych dla Miejskiego Przedszkola Nlr34w Plocktt - 2023"r,

r{|§ *TW!ERAĆ pnzrn L5!Lżl?0z05odz. 10:00"

6. §inyterium, któryrn zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jest jałtość

prodr-iktu, moźliwcści Iogistycznę oraz cena brutto.

?, ł3i.uiar*ie of'ert nastąpi dnia 15 grudnia 2020r., o godz. l0:00 w siełlzibie

l*nrarłiił.iąfegs - w Sękrętariacie Miejskiego Przedszkola Nr 34 lł, Płoeku, ul.

ł,,larłersiia 2

łj. lntegrainą cz,ęśc zaproszenia do zŁożenia oferty stanowi OPIS PRZEDrvtICTU

ZAMOWiENIA wraz zZałącznikami nr 1 i 2.

9, ]'ernrin związania of'ertą wynosi 30 dni.

10. O wyborze najkorzystnie.iszej oferty zarnawiający zawiaclomi ofbrentórv za

pośrednietw,ern strony internetowej przedszkola

t 1, Zgciclni* z art, 13 ust. 1 i ż rozporządzenia Parlamentu Europejskiegcl i Rady (UE,)

ża|61679 z dnia 27 kw,iętnia2aI6 r. w sprawie ochrony osób fiz5,cznyelr w związkr_l

z plzet,vvarzaniem darrych osobołvych i w sprawie swoboclnego przeplyrvu takich

,:ian;vełr tłraz uelrylenia dyrektywy 95l46/WE (cigólne rozpotządzenie o cchrcnię

danl,eli} (L}z. [,Irz. ŁJE L 119 z04.05.ż0l6, str. l), dalej,,RODO". infornruję. ze :

.,i'lrjnłinistrirtorom j}ani/Pana darrych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 34 z

{_ldclz. irrtegr. w Płoeku, ul. Harcerska2,09-410 Płock, iiIia ul. Poeztowa 1-]. tel. (24}

"1{,łs_łl.1

- Fłtłrtakt z inspektorem ochrony danych osoborvych jest mozliwy pod aciresenr e-mail:

it,ti,'t_r z i op! tlc k. p l

$^



5ukresyiłna dosrawa ryb i.przetworów rybnych dla Miejskiego Przedszkola Nr 3,1-w Płocku - żfiZ j.r,

'- l}aniiPana dane osobowe przetwatzane będą na podsta\ł,ie art.6 ust. l lit. a; i e}

RŁ]Dp. wcelu z;wiązanyrn z postępowaniem na dostawę ryb w 2aTr.

. {Jciłriclreaini ', Pani/Pana', danych osobowycl-r będą osob}, lub podmioty, któr3,m

'*clostępiriclna zostanie dokumentacja postępowania tj. L|rząd Miasta Fłocka^ żarzął\

"leclnostek Oświatowych - Jednostka Budżetowa w Płocku.

- PanilPana danę osobowe będą przechowywane, przęz okres 5 iat or! <jnia;akclłic;.l;nia

postępor,vania na dostawę ryb w żOżlr.

. Podanię przez PanalPanią danych osobowych rna charakter dobrowoliły,,iednakźr jest

to &,arunek konieczny do zawarcia Umowy .

" Pani/}'ana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzo-vva,neg.!

podejmow-ania, decyzji ani profilowania - stosowanie do art" 22 RODO;

" posiada Pani/Pan:

l) na podstawie art, 15 RODO prawo dostępu do danych osobow_v-eh Pani/Farra

<!otyczących

2} na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danyci: csobowycir;
;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od adnrinistratora ograniczenia

ptz,etwarzania danych osobowych z zastrzężeniem przypadkó*,, o któr_vch ffi|jvva w ar[.

IB ust. 2 tłODO:

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Oclrrony l}a-nych (Jsclbolv-ycił, Fd:.,

uzna PaniiPan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyezącyłh nai,uszł,i

przepisy R.ODO.



5ui<ł:esywrła dostav.,a ryŁl i przetworów rybnych dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku - 2021,r.

C;ł:iiira - ivliasto Płock - Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Prz.vjar":iół

;: Odclziałami lntegracl,jn_,vmi i.v Płocku.

ul, llarr:erska 2.09-4l0 Płock. Filia: ul. Pcicztolva l..]

tęl.24 364 83 13

OPiS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

j, §l,ita§ i za§<res zamówienia

l } Prz*dn"riote m zamówienia jest:

,,stłkceątwnu łltłstawu ryb i przetworów rybnych dla Miejskiego Fłzedszkłłtru hIł 34 w

Płocku - 2021 rok".

Artykuły źvr,vieniowe wraz z podaniem szacunkowej r,vielkości zapotrzeborvania zOstiił}"

opisane w zesta,wieniu rodzajowo * ilościowym, stanor.viącym Załącznlk nr l tio {JPl§Ł'

t' R.Z E l} h4 I d} T t_I ZA IvI O W I E N IA.

2} Podane ilości produktów są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu. Słuz_vć orre bęrią

r,vyłącznie do porównania ofert oruz wybrania oferty najkorzystriiejszej. tzn. ze nił:

stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wynikl czego rrie mogą stanolą,i,.i

pcldsmw, da z,głaszania roszczen z tytułu nięzrealizowanych dostaw ałbo prr:dstawl,v

ł,lo odmorv7, realizacji dclstaw. zamawiający nie będzie ponosił ujemn5,gh skutkó"w

ii1,1,irllsorvych sporvodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw pomiędz5,

trlc,z3,,cjarni w przedmiocie zamówięnia z zastrzężentem, iż w wyniku wrv. zmian nie

zostanie przekroczona wartość umowy.

1j §l-rłłnv łiie przewidqą waloryzacji cen produktów zawartych w ofercie W_vkłinarł,e;l

i.l,, łrgkcic real izae,j i,

,+) Artykirłv zywieniowe powinny być dostarczane do Miejskiego Przeciszkł;i:l h]r 34

w Płacku sukcesywnie, w miarę zgłaszanych potrzeb, z wyłączenien: prz*r$,/

clz i ałal no śc i p lac ówki zw iązany ch z or ganizacją roku szkolne go.

5) Zanrałvia.jąc_v- rrie dopuszcza składania ofert przez oferentów" klórz;,, Fiz,v

zamówieniu wymagaj ą przekroczęnia tzw. minimum logist_vcznego.

\



llukcelyt;na dostawa ryb i przetworów rybnych dla Miejskiego Przedszkoia Nr 34 w Płocku * żi]21r.

{,,i Ęostaw_v- realizowane będą na podstawie biezących zamórł,ień składanvch pt"zez

. ul.if&łvnionego pracownika z"amawiającego za pomocą faksu, pocztą eiektroniczllą

:lilb telefbnicznie, dokonywanych z minimum jednodniowym wyprzedzenięm,

łlc| poniedziałku do piątku.

7) Wykonawca dostarczy zamówioną partię dostaw kazdorazołr,o w ustaił;tł!,e h

godzinach rniędzy 6:00 a 1] :00.

8) W,vkcnaw-ca dostarczy każdą zamórł,ioną partię towarów łra ivłaslry koszt. śrr,ldi<ienł

transportu M/ymaganym dla rodzaju dostarczonych towarów zywntścit:ą,veh.

zgodnie z clbowiązującymi przepisami.

9) Wykonawea zobowiązany jest do rozładowania i łvniesienia tolvłtru\i

w,skazanych przez pracownika Przedszkola pomieszczeń znajdu.iąc3,,,eh 3ię

siędzibię Zamawia.jącego przy ul. Harcerskiej 2, 09-410 Płock.

10) Ąrt3,1<uły żywieniowe muszą być dobrej jakości, świeze, nięuszkodztllle, z

odpołviednim terminem przydatności, z odpolviedninii wynragan_vmi

zaśvłiał7częniami,

ł l ) Clerowane produkty, a także sposób ich przewozu i przeclrowyr,vania wiłril.v'.

spełniać w,ymagania wymienione w obowiązujących przepisach pra\Ą,a dotyczące gł"l

prodilke.ii iobrotu zywności, aw szczęgólności: ustawy o bezpieezeństrł,ie::3,rvnorlci

izylyięni" {z2a15,, poz. 594,zpoźn. zm.); ustarł,y zdnia 2l grudnia 2000 r. c

jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z2a15 r. poz.6761 7 pd.-źn.

zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pocirorlzenia ,-łl,,i*rzĘ"Of a.],{}

iDz. lJ. z ż014 r. poz. 1577 z późn. zm.) wtaz z aktami wykclnawczymi n*

podstawie tych ustaw.

l2}{)fcrowanę produkty, a takżę sposób ich przęwozu i przeclrow3zwania winn},

spełniac wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyŁzącego

produkeji i obrotu żywności. aw szczególności: ustawy obezpieczeństwie z3,wnośr:i

i z3,łvienia {z 2a15", poz. 594, z poźn. zm.); ustawy z dnia 21 griłdnia 2000 r, o

jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. L]. z 2015 r. paz"67 8 z późli,

zm") araz ustałły z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pcchodzenia zwierzęce§i}

{Dz. LI. z żQ|4 r, poz. 1577 z pożn. zm.) wraz z aktami wyl.i:narvcz},rni na

podsiawie tych ustaw,.

l3i{}i'erelwane produkty winny spełniać wymagania rł,ymiełrione w i{czpcrzą"l;.el;l,-l

L,{inistra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprarvie grup środk3ry 5pclźy,n,eeyeh

do



:ukcesyr,łna Cnstav,la ryb i przei,"vorów rybnych dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płclcku *żażl"r.

pFzeznaezonych d0 sprzedaży dzieciom i

oraz \ł,ymagań" jakie muSZą spełniaĆ

żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży

t 154},

młodzieży w jednostkach systemu oślr,i;i"t

środki spozywcze stcsowanc lv l,aitaeh

w tych jednostkach (Dz. \J. z ża16 r" poz"

l4)Kazel"l, prodrrkt winien być wyprodukowany i wprowadzony do obroiu zgoclni*

z normanri systemu I{ACCP, GMP/GHP

ł 5) Jakość dclstarczan_vch produktów winna byó zgodna z oborł,iązu_iącymi pnzepisar:ni

oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku/klasy.

] 6} I}ostarezane produkty spełniać muszą prawem określonę wymogi dla tyc§r

procluktor,v w tym wymogi zdror.votne. Materiał opakowaniowy winien byc

łlopiłszczony do kontaktu z zywnością, Każdy asortyment procluktórv rłusi być

dostarezony łv ocldzie lnym pojemniku. Produkty w puszkach wiliny być

wyposazonę w elementy do otwierania ręcznego, bęz pomo§y ctr,vierae za

mechanicznęgo. Produkty spozywcze powinny być dostarczone w orygiłlalitvł:il,

nienaruszonych opakowaniach, oznakowanych zgodnie z w}rmageniami

Razporząelzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2{-!l4 r. rł,

sprarł,ie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczyeh (Dz" Ł.i, a

2Ol5 r, paz, 29), Opakow,ania produktów spozywczych powinny załr,ierać taitie

informacje jak nazwę produktu, nazwę i adres producenta lub przedsiębiorcv

paezkującego środek spozywczy, wykaz i ilość składników, lub katego.rii

gkładirików, zawartość netto w opakowaniu, datę minimalnej trwałości iub ternritr

przydatnośe i dc spoźycia, warunki przechowywania oraztabela wartości odzyweee"i,

l 7i 1Ęy[6pu..u zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia skrzynelł prz_}

Ł."azdclnazcrvej dostawie towaru do siedziby zamawiająoego na clkres do następnej

cU§ta\\,\.

l8i l}r_łstarczane produkti, będą świeze, pełnowartościowe, należytej iakośe i orłrz Łrędą

cicłlitarczane nie poźniej, niZ w połowie okresu prz)zdąln"Er1 ł]o spoz_1,*i;r

przewiclzianego dla clanego produktu.

i S}Zanrałiliająo}, mrrze dokorlać zmiany, w asortymencie określone.i rv pakietaclr.

20) Dostarezane produkty muszą być zgodne z opisem zawartym w złoz-.onej of'e i,e ie"

2 t 1 Wykonawca ponosi odporviedzialność za wady jakościorve dostare zanye h

produktów (ukryte, nie ukryte) i za uszkodzenia powstałe w rvyniku iclr trał;spot"tit

clra,z z*borviązan3 jest do niezwłocznej wymiany wadliwego tow-aru we lvłasrłyrrr

V



5ukcesywna dostawa ryŁr i przetworów rybnych dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku * 20ż].r.

, zakresie i.na własńy koszt w terminie nie dłuższym niż dtl goriz. t0:3S w, dłriu

łiostrlw3 
"

ż2iJakość organóleptyczna zywności, ktorej nie mozna ocenić przy przJv"ięciu tov.,aru,

str;raw-dzana jest przy produkcji. W przypadku nie spełlrienia w_l,magań" surr'rwiec

zostanie zwrócony dostawcy, a fakt ten zostanie odnotorvariy,,tv florm1_1iatzł

reklamacyjnyln. W przypadku nieodpowiedniego oznakowania i}raz śroelkórv

spozyrve zyeh po dacie minimalnej trwałości lub przekroczcln3rm te rryiinic

przyelatności do spozycia. nastąpi odmowa przyjęcia odnotorłana rv fcrmł:i:ll,zll

rekianraca,inym. Potrójna odmowa przyjęcia towaru |1l"zę7, Zanrirrvir.jąi:cg.:

sktłtkować będzie rozwiązaniem umowy z winy W,vkonarve1,.

23) $fęrorvaną wartość brutto należy skalkulować tak. aby zawierała w sobie teilę

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

24,}Fiiedostarczęnie zamówionych produktów w uzgodnionynr terminie iułr odn,łolą,a

dostawy zostanie udokumentowana notatką służbową. Powyzsze incydent5, sumu';ą

się z opisanymi w pkt. ż1 - trzykrotne powtórzenie opisanych ine_veltnltlw

skutkorł,ać będzie rozwiązaniem umowy z winr- Wykonawcy

25} Kr_vterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy rvyborze of'ert,v jesi

jakość produktu, możliwości logistyezne otaz cena brutto.

Ż. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1rVykonanie zamówięnia odbywać się będzie sukcęsvwnie od 0i.i}1.2fil]i r.,,.!,,l

31.,iż.2a21 r., zgodnie z zawartą umową, na poclstawie zamólł,ień skłactill:,vłlt pr;o.,;z

Zamawtające go telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektroniczłre.i.

WARUNKI PŁATNOŚCI

Wyrnagany termin płatności wynosi I4 dni od daty otrzymania ptzez Zamałviającegc

prarvidłowo łvystawionej faktury, po dostawie kazdej partii townróq,. Płatnłłść

nastąpi przelewem na konto Wykonawcy. Zamawlając1, oświadcza, że będrie

ręalizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielone_i płatnłści

tew. split payment"

ą



(tiii.i,:i,l\i,.,ii,:i 
iji_,9,ł;,!y,JD rnil i przptworów rybnych dla Miejskiego Przedszkola Nlr 34 v; Ptoci,;tl -,,łi:-li,

ZaŁącznik Nr 1 * Fcrmul*rz cei}i.]trĄ/v

}iĄ7_\Ę';'r li§ł{}tbl jKT'i j
'il"-,,,.",.,,

:;|:i,t j,!

l

ł Stawl..,
' ..1

Miruna nowozelandzka bez skóry Amaltal

SHP, zarvarto ść w ody l glazury do SYo,

tlpak. jednoslkowe ó.8kg, rozniar

po_iedynczego fileta min. 2909

| | RvBĄ MAKRELA

i

i.icdnr:stkr;we 170g
J -_
I Paluszki rybne FROST A złote, zfilęta

,,t

rn i ntaj a/mors zczttka (zależmie od partii

produktu) Frosta, o zawartości ryby 650ń,

opak. jednostkowe 300g
I

I

l
l-

Fi_i1, ii.:ivJ

ŁĄCzNtE TYTUŁEM VAT -

8.ĄCZNA CENA BRUTTCI ZA CAŁoŚc pnznoMIOTU ZAMo\ryi§NIA _

,..""..".(słownie: .".-..j

( tłlll;:_vstl<ie pczveje zsutT}owane razem)

miejscowość, data podpis i pieczęć V\/ykonawcy

,leri lt.
nl ią rt,

llość
Cena

jednostkowa
netto

Wartość
netto

Cena
jednostkowa

bł"uttlr

kr: 43.5

kg ]0

SZt. .§(j

szt. ]q0

N



Sukcesywna dostawa ryb iprzetworów rybnych dla Miejskiego Przedszkola trlr 34 w Płocku - 2ł2l,r.

li].i,,

Załącznik Nr 2 - Formularz oferty

Nazwa Wykonayycy: 
,

Adres wykonawgy: .,...,,.....

REGON .... NlP

oFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Sukcesywną dostawę ryb i przetworów rybnych il!ł
fuliejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku- 2021 rok" oferujemy wykonanie przedmiotu zarnólvienia zgodnie z dły,iaąĄ;iil,,-,|
zaw;lt [ymi l"v OFIS/E PRZEDM\OTU ZAMOWlEN\A za niżej wymienioną cenę:

zgodnie z formuiai-zem a50rtymentowo-cenowym -7ałącznik nr 1, do OPlSt,} PRZEDM|OTIJ ZAMO|IVIENlA.

1. 0świadczamy, że przedmiot zamówienia na który sktadamy ofertę zobowiązujemy się realizować sukcesywnie od cjtlia *1
stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2O21l.,zgodnie ż zawartą umową na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego.

2. ośrviadczamy, że towary będące przedmiotem niniejszej oferty odpowiadają warunkom jakościowym zgodnym z

obowiązującymi atestami, po|skimi normami, prawem żywnościowym wraz z obowiązującymi zasadami GMP i GHP craz
sYstemem HACcP.

3. 6warantujerny niezmienność ofertowanych cen przez cały okres reaIizacji umowy.
4. WyrażamV lgodę na płatność faktur w terminie 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidlowc)

wystawionej faktu ry VAT.
5. Zobowiązujemy się do dostawy przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym przea Zamawiającego od daty otrzyi"nania

zamór,ryienia przesłanego za pośrednictwem telefonu lub drogą elektroniczną przez zamawiającego,
6, Zobowiązujemy się do realizacji dostawy do pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Zamawiającego prry ul, |iarcerskiej 7,.

Płock, lvg specyfikacji asortymentowej dostaw.
7, oswiaclczamy, że zapoznaiiśmy się z oPlSEM PRZEDMloTU ZAMÓWIENlA i nie Wnosimy do niegr: zastrzeżeń ora: uzl,sk;liśm,7

wszeikie informac,je niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej ofe!"ty.

8. Oświadczamy. że iesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania oferty,
9. Ośv;iadczamy, że zapoznaliśmy się oraz akceptujemy postanowienia wzoru umowy izobowiązujerny się w prz,y'padku wybcru

llasżej oferty, do jej zawarcia w miejscu oraz terminie wyznaczonym przez Zamawlającegc,.
1C. {Jferta w,raz z załączni|<ami zawiera łącznie ,,..", kolejno zapisanych i ponumerowanych stlon.
11. \i.l.y'rażam zgodę rra przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji prżedmiotU postępówłi!a,
1ż. Oświadczam, że zapoznałem się z k|auzulą informacyjną zawartym w pkt 11 zaproszenia dcl złożenia ofei"t5,.

13, Oświadczam, ze wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzerlia ł ochionie
danych ,,RODO" wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałeirr w celu ubiegania sie

o udz!eienie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
14. WYrażam zgodę na podanie informacji dotyczących Wykonawcy niezbędnych do ogłoszenia WYniku Zapyiania $fertowego ne

dostawę ryb do Miejskiego Przedszko|a Nr 34 w Płocku na rok2o27 -na stronie internetowej Biuietynu lnformacji Pubiicznej
ZamaW!ającego,

....;............,...., dnia ....,..,,..,,,.......

Podpis osoby umocowanej do leprezentowania WykonaWcy/ Wvkonalvców

(podpis i pieczątka imienna i czytelnY pocipis)

d"


