
Sukcesywłra Costawa warzyw, owoców i jaj dla Miejskiego Przedszkola l!r 34 w Piocku * 2a23"r 
"

ZAMAWlAJĄCY:

Grtirra Miastc. Płock - Mie.iskie Przędszkolę Nr 34 im. Kubusia Puchatl<a i Jego ł'rzy,ia*iół

z OddziaŁami Integracyjnymi w Płockrł.

ul. tIarcerska'ż,09-4l0 Płock, Filia: ui. Pacztowa l3

tęl. ż4 364 83 13

, (na.podstawie art.4 pkt. 8 ustawy - Prawo Zamówień Puł;liczrll,ch}

Dyrelrtor h{iejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku zaptasza Patistił,a do r,łozęnia tl'*rt,v na

. ... , wykonanie zadania:

§ukces.ywłlłł'rłusłuwu.wttłzy}l1, owoców i jaj dla Miejskiego Przedszkoltł. Nr 34 w Płac§łu *

202 1r."

Zanrłnwiająey dopuszcza składanie ofert częściowych:

Część { - 1Varcv§.,a, owoce

, Cręść li -.Fa.!a

1. 0pis przedrniotu zamówienia:

Przedmiotem zamówierria jest sukcesywna dostaw-a w-arzvtrĄ], ow'' {lfiiir., i ;ai ,Lrr,

N4ie.jskiego Przedszkola Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jegu Przl,iae iLił z {}dc!r:i;ił;i.;1,1i

{ntegraca,.lnymi iv Płocku w ż02lr. Szczegółowy opis izakres zamóivięrrj& z*"ąii;i

szczegóławo opisany w OPlSIE PRZEDMIOTU ZAVIOWiENtA. Art,vkuły-

zyu,nościłrwę wraz z podaniem maksymalnej rł,ielkości zapattzeŁlowa,nia. zosiałv

opisane rł, zestawieniu rodzajowo-ilościowyffi, stanowiąe1,,m Załącznik rlr ial'jtr i ż

ał OP\SU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

ż. Terrnin realizacji zamówienia:

Sd &ts§z*r,nia 20żl roku do dnia 31 grudnia 2021 roku"

j. Do§łumenĘ wymagane. które naleĘ za|ączyćdo oferĘ:

Zanrarviający wymaga,by każda oferta zawierała minimunr rrastępujące dokurcent1,:

Wypełniony ipodpisany przez Wykonawcę formularz cenowy - Zaląr,znik Nrial'ii:

Wypełnion_v i podpisany przez Wykonawcę fonnularz ofełly - Załąeznik_ Nr:1



§ukrerytł;na dr:st,:wa wa!,zyw, crwoców ijaj dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku - 2021r"

.+. Terrrtin i miejsce złożenia propozycji cenowej:

i ] Ot-erty należy zlożyc ( data wpłynięcia do Zamawia.iąeegcl) w terminie da

dnia 15 grudnia 2020r., do godz. 10.00

2i Ofert,v łialezy złożyć w zamkniętej iopieczętowanej koperci*

w sicdzibie Zamawtającego

Miejskiego Przedszkola nr 34 w Płocku - SEKRET'ARIAT

ul. Harcerska2, a9-4I0 Płock - osobiście lub pocztą

j" h{* kopere ie należy umieścić nazwę i adres Zamawiająeego, nirzwę i adres

Wyltłłratvcv oraz napis :

Ł]zęśe l;

,,Sr*;toeycja eefi$wa na wykonanie zadania:

5ukeesywrra dostawa warzyw i owoców dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku * 2021r"

Fł'Ę #TWlĘR&Ć pRzrn ffilLżlta[ogodz. 10:00"

Część II:

,,Prcptzycja cenowa na wykonanie zadania:

5rlkc*sywna dostawa jaj dla Miejskiego Przedszkola nr 34 w Płocku -2021,r.

łdi§ sTlFJlERAĆ pmzrn L5fLżl20żo godz. 10:00"

i5" Kr"vterium" któryrn zamawiaiący będzie kierował się przy wyborze ot-erty .iest,jalrośe

ll!,t\t!tli\[u" mriźlitlose i logistyezne oraz cena brutto.

-l " {Jtrł,*rcie ol-ert nastąpi drria 15 grudnia 20żOr,, o godz. i i}:00 \\ siedzibie

Zam;:ivia,iąeego * \,1i Sekretariacie Mie"jskiego Przedszkola Nr 34 w Fłor:ktl. rrl,

i-"l itrce r*k a ]

8, lltegralną część zaproszenia do złożenia oferty stanowi OPiS PRZEl]htlOTU

ZAMOWiENiA wrazzZaŁączttikami nr tailb i2.

'ł, l,*rmin,związania ofertą wynosi 30 dni.



§ł;kcesywna dcstawa warzyw, owoców ijaj dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku - 202.!.r"

finrina - Miasto Płock - Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jegc"l Przy.jaciół

z () ddz i ałanr i l n tr^ grac.vj n y,nl i lv Płoc k u,

tll. l1lri":ersirrr 2. 09-410 Plock. F-ilia: ul. Pr.lcztor,,,,ir l.j

tęl.24 364 83 13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

t " 'Fyćłlt i zakres zamówienia

l) Prze drniotem zamówierria jest:

u,Su.kcesywna dostawa warzyw, owoców i jaj dla Miejskiego Przedszkolg Nl, 34 w

Płocku - 2021 rok".

Art_vkuł_.i zyrł,ieniowe wraz z podaniem szacunkowej wielkości zapotrzebowania został.v

*pisa,łre w zestarvieniu rodzajowo - ilościowym, stanowiącym Załącznik llr tr d* OFIS{J

F RZ E D ful I oTU ZAV,ICW I EN IA.

2) Podarre ilości produktów są szacunkorve i mogą ulec zrnniejszeniu. Słrrzyć one będa

wyłącznie do porównania ofert oraz wybtania oferty najkorzystniejszej. tzn, ze nię

stanorvią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku częgo nie mogą stanowić

pcdstarv do zgłaszania roszczeń z tytułu nięzrealizowanych dostaw albo podstałt)y

cit odinowy realizacji dostaw" Zamawiąący nie będzie ponosił ujemnych skLrtków

finansorvych spowodo\vanych zmniejszeniem ilości i wartości clostaw pomięcizy

pozycjanri w przedmiocie zamówienia z zastrzeżeniem, iz w wyniku rłzw. zrnian niu,

zostanie przekroczona wartość umowy.

,]i Stron.v nie przewidują waloryzacji cen produktów zawartych w ofercie Wykcinarvł.y

w trakcie realizacji.

4) Artykuły zywieniowe powinny być dostarczane do Miejskiego Przedszkola Nr _]4

w Fłocku sukcesywnie, w miarę zgłaszanych potrzeb. z w5lłączenienr pfzerw

elziałalności placóu,ki związanych z organizacją roku szkolnego.

5 i Zarnau,iający nie dopuszcza składania ofert przez oferentór.v, którz_v pyzy

z.amówi*niu rvymagaj ą przekroczenia tzw. minimum logistl,cznego,

I



5ukcesyvrna dostawa warzyw, owoców ijaj dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku -2a2lr.

t 0" O 1ł,ybelt,ze najkorzystnie.iszej oferty zamawiający zarviadomi oftreirtólv za

pośredn ictrvem strony i ntern etowej przedszkoia

l1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentit Europe.iskiego i Rad",-, iLiŁ.l

2&1616}9 z drria 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznycli w zo.uiązku z,

przętwarzaniem danyclr osobowych i w spralvie swobodnego przepłyrvu takich cianyr:h

clra,z łichylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenię o ochronię da-nych} {Dz.

Urz" LTE L l19 za4"a5.20|6, str. l), dalej,,RODO". informuję, ze:

" Administratorern PanilPana danyclr osobolvych jest Miejskię Przedszkoię Nr 34 l {,}d"dz.

Integr. w Płocku, Lll" Harcerska2,09-410 Płock, filia Lrl. Pocztorva 13, tel. {2.1i3c,l83 i3

" Kontaitt z [nspektorenr ochrony danych osotrowych jest rnozlilr,y pod e,dresent ę:nrail:

iod@z_iopIock.pl

- Fani/Pa.lra clane osobowe przetwarzane będą na podstawie art,6 Llst. t lit. a} i c) ił"{}*t_.}

rv celu związa:lym z postępowaniem na dostawę warzyw) orvoców i jaj w 2a2lr.

. . Ołlbiorcanri Panii Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty. ittórynl

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania tj Urząd Miasta Płocka. Zarcąd

.}edrrostek Cśr,viatowych - Jednostka Budżetowa w Płocku"

. Pani/Pana danę clsobowe będą przechowywane, przęz okres 5 lat ocl dnia zakończenia

postępow,alria na dostawę warzyw, owoców i jaj w 202Ir.

* Fodatrie przez PanalPantą danych osobor,vych ma cha,raktęr dobrowolny, jednakze jest til

war*nek konieezny do zawarcia Umowy

. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautonratyzolvairego podejmorvałlia.

dec;l,,zji ani profilowania. - stosowanie do art. 22 RODO;

. posiada PanilPan:

i ) na podstalvie art. 1 5 RODO prawo dostępu do darrych osobclłr,3,clr Pan ii Fana

clot1 czącr ch

2) na podstar,vie art. 16 RODO prawo do sprostow,ania Pani/Pana danvch osobołv,vclr;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczellia przetrł,arzania

dall3re h osobowych z zastrzężeniem przypadków, o których mowa w art, 18 ust. 2 RO!-}O:

:tr) prawo do rvniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony Danych osobowłch, g,ly ur,na

PanilPan, że przetwarzanię danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepis"v-

rą{f F}O.



Silkcesywna dostawa warzyw, owoców ijaj dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płacku - 20żlr.

6} Dostarvy realizowane będą na podstawie bieżącyclr zamórvień skłacjanych trlrzr:z

uirrarvnionego pracownika Zamawiającego za pomocą f-aksu" poczta eiekX,roniczną

iub tęlęfonicznie, dokonywanych z minimum jedrrodniorv.v,m wyprzedzenietir.

o,1 poniedziałku do piątku.

7} w_vkonaro:ca dostarczy zamówioną partię dostaw kazdorazowo rł tlstalonych

go,Jzinach rniędz3z 6:00 a 7:00.

8j Wykorlawca dostarczy każdą zamówioną partię towarów tra własny koszt" śrclłliiierr:

t;"ansportu wymaganym dla rodzaiu dostarczonych towarów zylvnośe iol,r,.,,e l,},

zgocinie z obor.viązująeymi przepisami.

9) Wykclnawca zobowi ązany .iest do rozładowania i lvniesienii,r t,lwartirv ,"ił;

tvskazanych przęz pracownika Przedszkola pomieszczeń zna_iclł;irłc,*,-'*1-1 sii aĘ

siedzibię Zamawiająęęgo przy ul. Harcerskiej 2, 09-410 Płock,

l0) Arti kuły żywieniowe muszą być dobrej jakości, świeze, llieuszkiłdzłne. "ź

oclpowiedłrim terminem przydatności, z odpowiednirni wymaganl,nli

zaśłviadczen iam i .

1 1) Ofęrcłwane produkty, a także sposób ich przewozu i przechowywania lł,inny

spełriiać w,vmagania wymienione w obowiązujących przepisach pra\\,a łic.tyezącegcl

prcdukcji i obrotu żywności, aw szczególności: ustawy o bezpieczęństr,vie zyr,vności

i ży-wienia {z2atr5..poz. 594, zpożn. zm.); ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o

jakości łtandlor,vej artykułów rolno * spozywczych (Dz. IJ" z2a15 r. paz.67 8 z ptiźn.

zm.} oruz ustawy z clnia l6 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zrvierzęeći.:o

(Dz. U. z ż014 r. poz. 1577 z pożn. zm.) wraz z aktami w,3ilłolrałvcz1,-nri tla

poclstawie tych ustaw.

l2}Ofęrowane produkty, a także sposób ich przęwozu i przechorvywamla. \łinn-,,

spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa doŁ_vcząc*głl

proelukeji i obrotu żywności, aw szczęgólności: ustałvy o bezpieczeństwie zyr.vłtości

i z}rr,vienia {z, ż015,, poz, 594, z poźn. zm.'); ustawy z dnia żl grułl,nia 2000 r. o

.jakośei handlowej artykułów rolno - spozywczych (Dz. U. z2a15-r. paz.67 8 z p,"lzn.

zn"l,) oł,az ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwięrzęcego

(De. Ł. z 2014 l,, paz. 1577 z pożn, zm") wraz, z aktami rvykonawczynri łla

poeistawie tych ustaw.

i3)f}ferowane produkty winny spełniać wymagania wymienione w Rozporządzełrirt

h4inistra Zdtclwia z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie grup środi<ów spozyivez_v*ll



:.i j::..,:,.il,";lj;l dł:l;tavl;:1ival?yw, owoców ijoj dla l\4iejskiego Przedszkola Nr 34 w Płrrcku - 7tj.]ir,

prz_eznaczanych do sprzędaży dzieciom i

oraz \Ą/yrnagań, jakie muszą spełniać

żyivienia zbiorowego dzieci t młodzieży

! j 54i.

młodzieży rv jednostkach systemu ośu,iat},

środki spozywcze stoscwane vl/ ramałh

w tych jednostkach (Dz" U. z 201ó r" poz.

14) Każdy produkt winien być wyprodukowany i wprowadzony do obrctu zgoclnie

z rlclrmamj systemu HACCP, GMP/GHP.

15}.iakość dostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązując3,mi przepisami

craz atęstami dla produktów pierwszego gatunku/klasy,

i {i) ł}ostarczane produkty spełniać muszą prawem określone \Ą/vmogi clla tycl-r

;:rodirktów w tym wymogi zdrowotne, Materiał opakowaniowy winięn być

rlopuszczołry do kontaktu z żywnością. Każdy asortyment produktórł, rnusi bl,ć

dostarczoiry w oddzielnym pojemniku. Produkty w puszkach lvinny i:"vć

\,vyposazone w elementy do otwierania ręcznego, bęz pomocy otrł,ieracza

nręchanicznego. Produkty spozywcze powinny być dostarczone w cryginaln_v-ch,

nienaruszcnych opakowaniach, oznakowanych zgodnie z wymaganianri

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w

sprawie znakowania poszczęgólnych rodzajów środków spozywczych (I}z. U. z

20i5 r. poz" 29), Opakowania produktów spozywczych pow,inn3, zawierać talłi*

irr{'ormacje .iak: nazwę produktu, nazwę i adres prod"ucenta lLłb przedsiębiorc_v

paczkil"!ąeego środek spożywczy, wykaz i ilość składnikórv lub kategorii

składniktilv, zawartość netto w opakowaniu, datę minimalnej trrvałości iub ternrin

prz,vdatnośe i do spozycia,, warunki przechowywania oraztabela wartości oelzywcze.!.

l7) iVykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyazenia skrzynek prz.y

kazdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na e;kres do rrastępnej

'-r:r";'r'#ane 
prodr-rkty będą świeże. pełnowartościowe, należytej .iakośe i oraz łlęc!ł

dostarczane nie paźniej, niż w połowie okresu przydatności do spozycia

przewidzianego dla danego produktu, z zastrzę,żenięm:

Warzyw,a i owoce świeże cechować się będą regularnym l<ształtenr właściw,.i,,nl iJl;r

clanej odmiany, będą wolne od szkodników, zanieczyszczeń z.iemią. uszkodzeń"

oznak wyrastania korzeni w pęd nasienny, brakięm oznak więdnięcia, wl,scirnięcia

ez;v gnieia i pleśni;

i9};{:lma,łiąiąey mozę dokonac zmiany w asortymencie określonej w palłietaeh.

ż0}l}cstarezane produkty nruszą być zgodne z opisem zawart},m w zlozonej ot'ęrei*.



§ukcesywna dostawa warzyw/ owoców ijaj dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku * 28ZIr.

ż l ) W,vkorlawca ponosi odpowiedzialność za wady _iak<lścioł*e dłsiłłre z;i,1,1!,i.i:

proclulitÓ.ł (ukryte. nie ukryte) i za uszkodzelria powstałe w wynikLr ich iranstrlortu

orar: zobor.viązany jest do niezwłoczlle_i wymiany wadliwego towaru u,,e rł,łasn},,nr

zakresię ina własny koszt w terminie nie dłuższym niż do godz. l0:3$ lą,dmiu

łiastalł,y.

22}Jaiiłść organolept"y-czna żywności, której nie mozna oet:iric przy ptzy^ięcilt Łor,*;arri.

sprarvdzana jest przy produkcii. W przypadku nie spełnienia wyłrragań. sur*łviec

eost.anie zwrócony dostawcy, a fakt ten zostanie odnotowany w forniuIar;:u

rekiarnac3,jn;,m. W przypadku nieodpowiedniego oznakolvania oraz śrildicó,,v

spczvwczych po dacie minimalnej trwałości lub przekroczotrvm terłłinie

prz3ldatności do spozycia, nastąpi odmowa przyjęcia odnotowa,na r,r, forłłtńa:rzr:

rel<iarnacyjnym. Potrójna odmowa przyjęcia towaru przęz. Z:uiial,, ilq,rcs;:._r

skutkclwać będzie rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy.

23)Of,ęrowaną w,artość brutto należy skalkulować tak, aby zawierała rv,sobię E",eł:ę

netto" koszty transportu, koszty dostawy oraz obowiązwjący podatek VAT.

24) Niedostarczenie zamówionycl-r produktów w uzgodnionynr terminie !uŁ; tlclinłlą,a

dcstar"iy zostanie udokumentow,ana notatką słuźborł,ą. Porvyzsze iiicydelliv sumrrią

się z opisanymi w pkt. żl - trzykrotne powtórzenie opisan_lzch inc1,,derrtów

skutkować Ł,eczie rozwiazaniem umowy z winv wvkonawcv

ż5) Ki:yteriuin, którym Zamawiający będzie kięrował się przy wyborze of'ertv _j*st

.iakośc produktu, możliwości logistyczne oraz cena brutto.

ź. T,flRIltlN }pYKCINANIA ZAMOWIENIA

Vv'ykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie oci 0l "0 i .20j i r. ciql

31.1Ż.Żażl r." zgodnie z zawartą umową, na podstawię ząmórvięń skJadanl,el^r przl:z

Zarrlawiającego telefonicznię bądź za pośrednictwem poczty elektroniczne.i.

3. ĘVARUNKi PŁATNOŚCI

W-ynragalrl,ternrin płatności wynosi 14 dni od daty otrzymaniaprzęz Zamawiającegłl

pralvidłorv6 wystawionej faktury" po dostawie kazdej partii towarórv" Płatnośe

nastąpi przelew na l<onto Wykonawcy. Zamaw,iająq, oświadcza, żę będzie

rcalizolvag płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnaśe i

tzw. split payrnent.



]:l]:ii,i.,--yi,!r,-,j iii.,stj,ir".ja,,]varzy-w. {)wt]ców ijaj dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 rv Fłł:cki; ",:1-1.łl;.

Załącznik Nr la * Formularz cenow_l

-rq,ĄEwĄ FRfiDŁjKT{J

L- _ !__._--
:i

i l iAnanas, waga sztuki ok. l000g
:-

i2 
| 
Arbuz (czerwiec - sierpień)

Banan

l, -iicręśn:;i

'Iia ,,,

Jabłka, kl. I lub ęxtra, kaliber 80-

90mm

; '' 
, Kalafior (czerwiec - listopad)i-i--_-,l

|:, |",.alrrepa
+-..-]--,-
i]

Dynia

i9 | 
Gruszka, kl. I lub extra, śrędnica min,

Borówka amerykańska 1259

Botwina (maj _- sierpień)

i]ł,zoskwin ia (sierpień - paździemik)

Burak czerwony

i_] * l; r,r ii; i li] rliii}n;l

Cyt4,na. kaliber 0_4

Fasolka szparagowa (czerwiec -
październik)

Granat (paździemk - grudzień)

l ".i I liapusta biała
t-_-*-l*,_ __

Wartość

brutto

Stłw k:r

YAl

_t

Ł

l., ,l;,

'*i:!iirii:r



Kapusta kiszona

Ma,lina l25g (sierpień - październik)

Nektarynka (maj - listopad)

.Ogórek gruntowy (czerwiec -
pazdziernik)

Ogórek zielony(maj - wrzesień)

Ogórek zielony (październik .-

klviecień)

Ogórek kiszony

Papryka święża - żóha, czerwona,

biała. zielona (listopad - maj) ,

kaliber 70-90mm

Papryka świeza - żóha, czerwona,

biała, zielona (czerwiec

październik), kalibęr 70-90mm

Pietruszka korzeń, kaliber 90- 1 lOmm

Poinarańcza (listopad '_ marzec)

§ukce:ywna dostawa warzyw, owoców ijaj dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku * źOżir
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Seler. l szt, ok 1kg

h1 i Sli*t u expot,t duza| |_
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, i,' }r,u.karłkl (mai czerwiec)

i oq ]lienrniak stary

Pomidor (czerwiec * paździemk),

kaliber BB/G

Pomidor (Iistopad -- maj), kaliber

BB/G
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i {,8 ' Zremniak mlody. kaliber ok 50mm
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Por. średnica min. 3 cm, długość

j porł,ilżej 40cnl
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sliwka drobna
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Załącznik Nr 1b - Formularz eęn.}\ńiy
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m.o. iJ, ' 7-ałącznik nr 2 - Formularz oierty

Adres wykonawcy; .,..

oFERTA

Odpowiidającnazaproszeniedozłożeniaoferty na"Sukcesywnądostawęwarzyw,owocówijaj dlaMiejskiegoPrzedszkolaNr34w
Płocku- 202]. rok" oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPlSlE PRZEDMtaTL,J ZAMCV||!E^:lA

la niże,i Wymienioną cenę:

część l:

Część ll:

zgoCrlie z formularzem a50rtymentowo-cenowym -Załączniknr 7a/lb do OPtSU PRZEDM|OTt.J ZANIOWrENlA.

!. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia na który składamy ofertę zobowiązujemy się realizować sukcesvwnie orj ,.jrlia 01
stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2a2lr.,zgodniezzawartą umową na podstawie zamówień sklacianych przez Zamawiająceg$,

2" Oświadczamy, że towary będące przedmiotem niniejszej oferty odpowiadają warunkorn jakościowym zgodnyrn r
obowiązującymi atestami, polskimi normami, prawem żywnościowym wraz z obowiązującyrni zasadarni GiVr i e iiq O!,;]?

, §ystemenr l-iACCP,

3, fiwa!"antujemy niezrniennośc ofertowanych cen przez cały okres realizacji umowy.
4. Wyrazamy zgodę na płatność faktur w terminie 14 dni od daty otrzymania przezZamawiającego prawidtołvo Wystawicln€j

faktury, każdorażowo po dostarczonej partii towaróW,
5, Zcbowiązujemy się do dostawy przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym przezZamawiąącego od daty ołrzvrnaijia

zamówienia przeslanego za pośrednictwem telefonu lub drogą elektroniczną przez zamawiającego.
b Zoirbwiązujemy siĘ do realizacji dostawy do pomieszczeń znajdujących się w siedzibie ZamawiającescJ przy ui- Harcr:rskiej 3,

Płock, Wg specl.fikacji a5ortymentoWej dostaW.
7. cświadczamy, źe zapoznaliśmy się z oPtsEM PRZEDM\}TU ZAMÓW\ENH i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy

wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
8, Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania oferty.
9. Oświadczamy, że zapoznaIiśmy się oraz akceptujemy postanowienia wżoru umowy i zobowiązujemy srę w piz,ypadku wybłlLl

nasze,j oferty, d0 j€j ZaWarcia w miejscu oraz terminie Wyznaczonym przez żamawiającego.
].0. Oferte wraż z załącznikami zawiera łącznie ....., kolejno zapisanych i ponumerowanych stron.
11. \ńlyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dIa potrzeb niezbędnych do reaIizacji przedmioiu postępo\łania.

i7.. Oświadczam, że zaOoznałem się z klauzulą informacyjną zawartym w pkt 11 zaproszenia do złoźenia oferty
],3, Ośvliadczanr, że wypełniłem obowiązki informacyl'ne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych ,,fiODO" wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio iub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się

o rldzieienie zamówienia pubiicznego w niniejszym postępowaniu.
i.l- \l,/yrażam zgodę na podanie informacji dotyczących wykonawcy niezbędnych do ogłoszenia wynil<u zapytania ofertor,vegcl na

dostawę warzyw, owoców ijaj do Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku na rokżO27 - na stronie internetowej [Jiuletynu

infórma.ji Fublicznej Zamawiającego,

Podpi§ o§oby umocowanej do reprezentowania WykonaWc_V/ WykonaWcóW

{podpis i pleczątkz Imielra i Jlytelnv Eodnl.:
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Nazwa Wy(oniwćy,,...."......,.....,..........,,...,..


