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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

(na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo Zamówięń Publicznych)

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku zaprasza Państwa do złożęnia oferty na

wykonanie zadania:

Dostawa artykułów spożywczych różnych do Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku,

2022r."

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych róznych

dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z

Oddziałami Integracyjnymi w Płocku w 202żr. Szczegółowy opis i zakres

zamówienia został szczegółowo opisany w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Artykuły żywnościowe wraz z podaniem maksymalnej wielkoś ci zapotrzebowani'a

zostały opisane w zestawieniu rodzajowo-ilościowym, stanowiącym Załącznik nt 1

do OP§U PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Termin realizacji zamówienia:

Od 01 sĘcznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022roku.

DokumenĘ Ęmaganeo które naleĘ załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga,by kńda oferta zawięrńa minimum następujące dokumenĘ:

Wypełniony i podpisany przęz Wykonawcę formularz cenowy - Załącznik Nrl

Wypełniony i podpisany przęz Wykonawcę formularz ofeńy - Załącznik Nr 2

Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej:

1) Oferty na|eży złożyó ( data wpłynięcia do Zamawiającego) w terminie do

dnia 13 grudnia 202Ir., do godz, 15.00

1.

2.

3.

4.
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2) Oferty należy złożyó w zamkniętej i opieczętowanej kopercie

w siedzibie Zamawiającego

Miej skiego Przedszkol a nr 34 w Płocku - SEKRETARIAT

ul. Harcerska 2, a9-4I0 Płock - osobiście lub pocztą

5. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres

Wykonawcy oraz napis:

,,Propozycja cenowa na wykonanie zadania:

Dostawa artykułów spożywczych róźnych do Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku - 2o22r.

NlE oTWIERAĆ pRzEo L3l tzl zozlgodz. 15:00,,

6. Kryterium, którym zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jest jakośó

produktu, możliwości logistyczne oraz cena brutto.

7 . Otwarcie ofert nastąpi dnia 13 grudnia 20żlt., o godz. 15:00 w siedzibie

Zamawiającego - w Sekretariacie Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku, ul.

Harcerska 2

8. Integralną częśó zaproszenia do złożęnia oferty stanowi OPIS PMEDMIOTU
ZAMÓWIENIA wraz zZałącznikami nr l i 2.

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

l0. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za

pośrednictwem strony internetowej przedszkola

11.Zgodnię z art. 13 ust. l i 2 tozpotządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ftzycznych w związku

z przetwarzuoi"rn danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

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

danych) (Dz.Urz. UE L ID z a4.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że

'Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 34 z
Oddz.Integr. w Płocku, ul. Harcerska 2, 09-410 Płock, filia ul. Pocztowa 13, tel. (24)

3648313

' Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail:

iod@zjoplock.pl
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' Pani/Pana dane osobowe ptzetwatzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c)

RODO w celu związanym z postępowaniem na dostawę artykułów spozywczych

różnych w 2022r.

' Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania tj. IJrząd Miasta Płocka, Zarząd

Jednostek Oświatowych - Jednostka Budżetowa w Płocku.

. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przęz okres 5 lat od dnia zakończenia

postępowania na dostawę artykułów spozywczych różnych w 20ż2r.

. Podanie przęz PanalPanią danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest

to warunek konieczny do zawarcia Umowy .

, Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego

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

. posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowaniaPani/Pana danych osobowych;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żąd,ania od administratora ograniczenia

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

l8 ust.2 RODO;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna PanilPan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

przepisy RODO.



Gmina - Miasto Płock - Miejskie Przedszkole Nr 34 im.

z O ddziałami Integracyj nymi

Dostawa artykułów spożywczych różnych do Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku - 2O22r.

ul. Harcerska 2, 09-410 Płock, Filia:

tel.24 364 83 13

Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół

w Płocku,

ul. Pocztowa 13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Tytuł i zakres zamówienia

1) Przędmiotem zamówienia jest:

,,Dostawa artykułów spożywczych różnych do Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku

- 2022 rok".

Artykuły żywieniowe wraz z podaniem szacunkowej wielkości zapotrzebowania zostały

opisane w zestawieniu rodzajowo - ilościowym, stanowiącym Załącznlk nr 1 do OPISU

P RZE DMI OTU ZAMOW I EN IA.

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

wyłącznie do porównania ofert oraz wybrania oferty najkorzystniejszej, tzn. żę nię

stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić

podstaw do zgłaszania roszczęń z tytułu nięzręa|izowanych dostaw albo podstawy

do odmowy realizacji dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków

finansowych spowodowanych zakupem innego asortymentu ( tożsamego

rodzajowo), zmniejszęniem ilości i wartości dostaw pomiędzy pozycjami w

przedmiocie zamówienia z zastrzeżeniem, iż w wyniku ww. zmian nie zostanie

przekroczona wartośó umowy.

3) Strony nie przewidują walor yzacji cen produkt ów zawartych w ofercie Wykonawcy

w trakcię realizacji.

4) Artykuły żywieniowe powinny być dostarczane do Miejskiego Przedszkola Nr 34

w Płocku sukcesywnie, w miarę zgŁaszanych potrzeb, z wyłączeniem przerw

działalności placówki związanych z organizacją roku szkolnego.

5) ZamawiEący nie dopuszcza składania ofert przęz oferentów, którzy przy

zamówieniu wymagaj ą przekt oczęnia tzw . m inimum lo gi stycznego.

6) Dostawy realizowane będą na podstawie bieżących zamówień składanych przez

uprawnionego pracownika Zamawiającego za pomocą faksu, pocztą elektroniczną
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lub telefonicznie, dokonywanych z minimum jednodniowym wyptzędzeniemo

od poniedziałku do piątku.

7) Wykonawca dostarczy zamówioną partię dostaw kazdorazowo w ustalonych

godzinach między 6:00 a 9:00.

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

transportu wymaganym dla rodzaju dostarczonych towarów żywnościowych,

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9) Wykonawca zobowiązany jest do rozładowania i wniesienia towarów do

wskazanych ptzęz pracownika Przedszkola pomieszczeń znajdujących się w
siedzibie Zamawiającego przy ul. Harcerskiej ż,09-410 Płock.

10)Dostarczane produkty będą świeze, pełnowartościowe, nieuszkodzone, należytej

jakości oraz będą dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do

spożycia przewidzianego dla danego produktu oraz będą posiadały wymagane

odpowiednia zaświadc zenia.

1 1) Oferowane produkty, a także sposób ich przewo zu i ptzechowywania winny

spełniaó wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego

produkcji i obrotu zywności, a w szczególności: ustawy o bezpieczeństwie żywności

i żywienia (z 2015., poz. 594, z poźn. zm.); ustawy z dnia 2l gtudnia 2000 r. o

jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz.678 z późn.

zm.) oraz ustawy z dnia 1 6 grudnia 2005 r . o produktach pochodz enia zwietzę""g:,.

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1577 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi na

podstawie tych ustaw.

l2)Oferowane produkty, a także sposób ich przewozu i przechowywania winny

spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego

produkcji i obrotu zywności, aw szczęgólności: ustawy obezpieczeństwie żywności

i żywienia (z 2015., poz. 594, z późn. zm.); ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o
jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. IJ. z 2015 r. poz.678 z późn.

zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1577 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi na

podstawie tych ustaw.

l3) Oferowane produkty winny spełniaó wymagania wymienione w Rozp otządzeniu

Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych

przęznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty

oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spozywcze stosowane w ramach
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żywienia zbiorowego dzięci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. IJ. z 2016 r. poz.

1 154).

l4)Każdy produkt winien być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie

z normami systemu HACCP, GMP/GHP.

l5)Jakość dostarczanych produktów winna byó zgodna z obowiązującymi przepisami

oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku/klasy.

16)Dostarczane produkty spełniać muszą prawem określone wymogi dla tych

produktów w tym wymogi zdrowotne. Materiał opakowaniowy winien być

dopuszczony do kontaktu z żywnością. Każdy asortyment produktów musi byó

dostarczony w oddzielnym pojemniku. Produkty w puszkach winny być

wyposażone w elementy do otwierania ręcznęgo, bęz pomocy otwieracza

mechanicznego. Produkty spożywcze powinny byó dostarczonę w oryginalnych,

nienaruszonych opakowaniach, oznakowanych zgodnie z wymaganiami

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

sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z
2015 r, poz. 29). Opakowania produktów spożywczych powinny zawieraó takie

informacje jak: nazwę produktu, nazwę i adres producenta lub przedsiębiorcy

paczkującego środek spożywczy, wykaz i ilośó składników lub kategorii

składników, zawartośó netto w opakowaniu, datę minimalnej trwałości lub termin

przydatnoŚci do spożycia, warunki przechowywania oraztabęla wartości odżywczej.

17) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia skrzynek piźy

każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okres do następnej

dostawy.

18)Zamawiający może dokonaó zmiany w asortymencie określonej w pakietach.

l9) Dostarczane produkty muszą być zgodne z opisem zawartym w złożonej ofercie.

20) Wykonawca "ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostarczanych

produktów (ukryte, nie ukryte) i za uszkodzęnia powstałe w wyniku ich transportu

oraz zobowiązany jest do nięzwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym

zakresie i na .własny koszt po każdym żądaniu Zamawiającego w dniu

powiadomienia.

21)Jakośó organoleptyczna żywności, której nie można ocenić przy przyjęciu towaru,

sprawdzana jest przy produkcji. W przypadku nie spełnienia wymagań, surowiec

zostanie zwrócony dostawcy, a fakt ten zostanię odnotowany w formularzu

reklamacyjnym. W przypadku nieodpowiedniego oznakowania otaz środków
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spożywczych po dacie minimalnej trwałości lub przekroczonym terminie

PrzydatnoŚci do spozycia, nastąpi odmowa przyjęcia odnotowana w formularzu

reklamacyjnym. Potrójna odmowa przyjęcia towaru przęz Zamawiającego

skutkowaó będzie rozwiązanięm umowy z winy Wykonawcy.

zz)Oferowaną wartość brutto należy skalkulowaó tak, aby zawierała w sobie cenę

nettoo koszty transportu, koszty dostawy oraz obowiązujący podatek VAT,

23)Niedostarczenię zamówionych produktów w uzgodnionym terminie lub odmowa

dostawy zostanie udokumęntowana notatką służbową. Powyższe incydenty sumują

się z opisanymi w pkt. 20 - trzykrotne powtórzenie opisanych incydentów

skutkować będzie odstąpięniem od umow}, z win}, Wykonawcy

24) Kryterium, którym Zamawiający będzie kięrował się przy wyborze oferty jest

jakośó produktu, możliwości logistycznę oraz cena brutto.

2. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie od 01.01.2022 r. do

3I.12.2022 r., zgodnie z zawartą umową, na podstawie zamówień składanych ptzez

Zamawiającego telefonicznię bądź za pośrednictwem poczty elektroni cznej.

3. WARUNKI PŁATNOŚCI

Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby

Odbiorcy prawidłowo wystawionej faktury VAT. Płatnośó nastąpi przelewem na

konto Wykonawcy. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za

faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnościtzw. split payment.

DYREKToR
Miejskiego Pl7eflszkola ru 34

im. Kub)ry$%re go P r zylaciół(MM,^



Mieiskie Przedszkole Nr 34
im. Kubisią Puchatka i |ego Przyjaciół

różnych do Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku -2O22r.

Filia ul. Pocztowa 13

teL / tax (Z4| 3a,83l13, e-n. ail: mp34@eioplock,pl Załącznik nr l - Formularz cenowy

Lp. NAZWA PRODUKTU
Jedn.

miary
IIość

Cena

jednostkowa

netto

wartość netto

Cena

.iednostkowa

brutto
wartość brutto

Stawka

vAT

1

Andruty/oblaty śląskie - wafle typu

opłatek opak. jednostkowe l 1-159
sń. l00

2

Aromat - ekstrakt naturalny do ciast

Dr.Oetker cytryna sycylia/ pomaraficza

brazylia, opak. jednostkowę 30 ml

S^. 10

J
Brzoskwinie puszka w lekkim syropie

typu SKO 820-850ml
szt. l0

4

Chrupki kukurydziarre typu

Flips/Tygryski

opak. jednostkowe ok. l00g

Sń. 400

5

Ciastka typu piernik bez czekolady

Katarzynki - Kopernik Toruń, opak,

jednostkowe 42g

sń. 400

6
Cieciorka, opak. jednostkowe 400-

500g
Sń, 30

7
C zubry c a zielona/ szar a, opak.

jednostkowe l00g
sń. 50

8
Chrzart taĄ, opak. jednostkowe ok.

200g
sń, l0

9 Cukier biaĘ, opak. jednostkowe lkg Sń. 350

10
Cukier trzcinowy, opak. jednostkowe

1kg
szt. 20

11
Cukier puder,

opak. jednostkowe 400-500g
sń, 40

I2

Cukier z prawdziwą wanilią lub ze skórką

pomarńczową Kotanyi, Kamis, Dr, Oetkęr,

opak. jednostkowe ok. l 0- l 59

Sń. 250

13
Cynamon mielony, opak. jednostkowe

10-12g
sń. 45

l4
Czekolada gorzka, mn. 7 0oń kakao,

opakowanie jednostkowe l 00g
Sń. 25

l5 Czosnęk granulowany 1 00g Sń. l0
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l6
DakĘle suszone opak. jednostkowe

500g
Szt, 300

l7
Fasola ,,Jaś" opak. jednostkowe

400-500g
sń. 80

18
Fasola biała w puszcze, opak.

jednostkowe 4009
SZt. 20

l9
Fasola czerwona w puszcze, opak.

jednostkowe 4009
S^. 20

20

Galaretka bez barwników

(krystalicma) Dr, Oetker, opak.

jednostkowe ok, 80g

Sń. 50

21
Gałka muszkatołowa mielona, opak.

jednostkowe 10g
sń. 5

22
Groch łuskany, opak. jednostkowe 400-

500g
Sń. 50

z-J
Groszek konserwowy, opak.

jednostkowe 4009
S^. 5

24 G ożdzki, opak. j ednostkowe l 0g sń. l5

25

Herbata owocowa - różne smaki, w

torebkach typu Malwa, Herbapol -

opak. jednostkowe 20 torebek/saszetek

sń. 360

26
Hęrbata czana- liściasta typu Yunnan

opak.jednostkowe l00g
Sń. 40

ż7

Herbata ziałowa - mięta, rumianek,

pokrzywa op. jednostkowe 20

torebevszszetek

sń. 80

28 Imbir mielony, opak. jednostkowe l59 Sń. l0

29

Kakao ciemne typu Wedel, o obniżonej

zaw arto ści tłaszcztl, opak. j ednostkowe

do 1009

S^. 2ż0

30 Kasza bulgur, opak, jednostkowe 4009 Sń. 100

31
Kasza gry czana prażona, opak.

jednostkowe 400-5009
sń. 150

32
Kasza gry czarta niepr użona/biała, opak.

jednostkowe 400-5009
Sń. 15
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J_]
Kasza jaglarta, opak. jednostkowe 400-

500g
Sź. 50

34 Kasza jęcnnienna perłowa, opak.
jednostkowe 400-5009

Sń. 60

35
Kasza jęczrlienna pęczak, opak.
jednostkowe 400-5009

Sń. 60

36 Kasza kuskus, opak. jednostkowe 4009 Sń, 30

37 Kasza manna, opak. jednostkowe 4009 Szt. 50

38 Kawa zbożowa typu Inka bez dodatku
kofeiny, opak. jednostkowe 150g

sń. 75

39
Ketchup łagodny Develey (zaw.
pom idorów 23 2 g) szklane opakowan ie
jednostkowe ok,3009

SZt, 250

40 Kleik ryżowy typu BoboVita, opak.
jednostkowe 1609

SZt, 50

4l Koncentrat pomidorowy 30o/o Łowicz,
słoiczek o pojemności t85-195g

sń. 150

42 Kukurydza konserwowa opak.
jednostkowe 4009

S^. 60

43 Kurkuma, opak, jednostkowe 20g Sń. 10

44 Liść laurowy, opak. jednostkowe 0,5kg opak 2

45 Majeranek, opak, jednostkowe 0,5kg opak 2

46 Makaron nitki 100% durum, opak.
jednostkowe 400-5009

sń, 180

47 Makaron świderki l00% durum, opak.
jednostkowe 5009

Sń, l00

48 Makaron świderki pełnoziarnisty, opak.
jednostkowe 5009

sń. 20

49 Makaron spaghetti l00% durum, opak,
jednostkowe 5009

sń. 40

50
Makaron typu fale/rurkilpenne lub
podobne 100% durum, opak
jednostkowe 5009

sń. 170

5l Makaron lasagne 5009 Sń. l5

52
Makaron dla dzieci
typuliterki/ks ńńty / zw ier zątka, opak.
jednostkowe ok. 3509

Sń. 15

53
Makaron zacierka, opak. jednostkowe

200-250g
Srt. 30

54
Masło orzechowę 100 ońarachidowe,

opak. jednostkowe 5009
S^. 20
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55
Mąka krupczatka, opak. jednostkowe

lkg
sń. 5

56
Mąka pszenna tortowa typ 500 - 550, opak.

jednostkowe lkg
kg 100

57
Mąka ziemni aczana, opak,

jednostkowe 1 kg
sń. 45

58
MigdaĘ w płatkach, opak.

jednostkowe l00g
sń. 20

59
MigdaĘ całe blanszowane, opak.

jednostkowe 5009
sń. 2

60
Miód wielokwiatowy, opak.

jednostkowe lkg-1,2kg
kg 600

6I
Mix zbóż ekspandowanych (pszenica

,proso itp.), opak. jednostkowe do 100g
Sń. 12

62
Mleko w proszku pehre, opak.

jednostkowe 5009
sń. l0

63
Morele suszone, opak. jednostkowe

lkg
SZt. 4

64

Mus owocowy Ępu kieszonka, bez

dodatku cukru, opak. jednostkowe do

l00g

Sń, 500

65

Mus owocowy typu kieszonka, bez

dodatku cukru, opak. jednostkowe od

100g do 2009

sń. 270

66
Musźarda sarepska, opak. jednostkowe

do2509
Sń, l5

67 Nasiona chia, opak. jednostkowe 2509 Sń. 5

68 Ocet jabłkowy, opak. jednostkowe 0,5l sń. 5

70
Oliw a z oliwek, opak. jednostkowe

500ml
sń. 5

7I Oregano, opak. jednostkowe 0,5kg Sż. 1

72
Orzechy laskowe, opak. jednostkowe

250g
Sń. 5

,/3 Orzechy nerkowca, opak. jednostkowe

250g
SZt. 2
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74
Orzechy włoskie, opak. jednostkowe

250g
sZt. 5

75
Orzechy ziemne, opak. j ednostkowe

? §fio
sń. 4

76
Otręby owsiane, opak. jednostkowe

150g
sń, 2

7,7
Papryka słodka mielona, opŃ,

jednostkowe 0,5kg
SZt. 2

78
Pędy bambusa konserwowane, opak.

jednostkowe ok. 0,5kg
sń. 5

79
Pieprz czamy mielony, opak.

jednostkowe 5009
sń. 5

80
Pieprz ziołowy, opak. jednostkowe

500g
Sń, 4

81
Płatki kukurydzianę Corn Flakęs Sante

opak. jednostkowe 2509
sń. 170

82

płatki czekoladowe lub wielozbożowe

Sante, bez dodatku cukru, opak.

jednostkowe 5009

sń. 20

83
Płatki owsiane bĘskawicme, opak.

jednostkowe 400-5009
Sń. 45

84
Płatki ryżowe bĘskawiczne, opak,

jednostkowe 400-5009
sń. 20

85
Pomidory krojone kartonik nafuralne Ępu
Pudliszki, opak. jednostkowę ok. 390-400g

SZt. 30

86
Pomidory su§zone w oleju, opak.

jednostkowe 2709-3009
sń. 5

87
Popcom ziarno, opak. jednostkowe 1009

szt. 20

88
Proszek do pieczenią opak. jednostkowe do

20e
SZt. 200

89
Przęcięr pomidorowy Passata Pudliszki,

opak. jednostkowe butelka szklana 5009
sZt. I40

90
Przyprawa do kurczaka (gyros) Prymat

opak, jednostkowe 30g
sń. 40

91
Przyprawa do ziemniaków Prymat, opak.

jednos&owe 25g
sź. 50
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92
Przyprawa do ryb Prymat, opŃ.

jednostkowe 20g
Sń. 30

93
Rodzynki sułtńskie, opŃ. jednostkowe

500g
Sń. 10

94 Rozmaryn, opak. jednostkowe 15g sń. 5

95 Ryż arborio, opak. jednostkowe 4009 Sn. 45

96 Ryż biĄ, opak. jednostkowe lkg sń. 25

97 Ryz paraboliczny biŃ, opak. 4009 Sń. ż10

98 Ryź brązowy, opak. jednostkowe 4009 SZt. 70

99 Sezam ok. 5009 szt. l5

100 Siemię lniane mielone/niemielone 500g szt. i0

101
Słonecznik łuskany, opak. jednostkowe

500g
sń. 8

l02
Soczewica czerwona opak. jednostkowę

350g-400g
SZt. l3

103

Sok w kartonie Dolina Czerska itp., NFC -
tłoczony, jabłko, jabłko z marchewką

jabłko z gruszką opak. jednostkowe 3l, z

kranikiem

Sń. 80

104

Sok w kubeczku Dolina Czerska itp., NFC

- tłoczony, jabłko, jabłko z marchewką

jabłko z gruszką opak. jednostkowę ok.

200ml

Szt. 800

l05 Sok pomarańczowy l1 b/c Ępu Cappy s^. l0

106
sól himalajska, drobnoziamista, opak.

jednostkowe lkg
sń. 90

107
Szczaw konserwowy Urbanek, opak.

jednostkowe ok 400ml
szt. 70

108 Śliwki suszone, opak. jednostkowe 5009 sń. 2

l09
Suszone pomidory w zalewie,

opakowanie jednostkowę ok 400 ml
szt. 10

110 Vegeta Natur 3009 Sń. l0

1l1
Wafle typu chrupacze, opak. jednostkowe

do 80g
srt. 255

l12
Wafl e kukury dziane l ry żowe, opak.

jednostkowe 1 00- 1 50g, naturalne
Szt. l20

113 Talarki kukurydziane z nasionami chia, sń. 260
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op. jednostkowe 55g

1l4
Wiórki kokosowe, opak. jednostkowe ok.

500g
sń. l0

ll5
Woda lekko gazowana, opak

jednostkowe 1,51
sń. 300

116
Woda niegazowaną opak. jednostkowe

1,5l
sń. 3000

117
Woda niegazowana, opak. jednostkowe

0,5l
sń. 50

118
Ziele angielskie ziamo, opak.

jednostkowe 0,5kg
sń. 4

ll9
Zioła prowansalskie, opak. jednostkowe

0,5kg
sń. 4

I20
Żurawina suszona, opak. jednostkowe

500g
sń. 10

RAZEM

ŁĄCZNA CENA NETTO ZA CAŁOŚC PRZEOMIOTU ZAMÓWIENIA -

ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA CAŁOŚC PRZEOMIOTU ZAMÓWIENIA -

.......(słownie:......... ..................)

(wszystkie pozycj e zsumowane r azem)

miejscowość, data podpis i pieczęć Wykonawcy

nr 34
i je89 Przyjaciół

DYREKToR
Mieiskiego

tą Komosa



I\itieiskie Przedszkole Nr 34

',,,. 
i;;ł;;;-iuchatka i |ego Przyjaciół

|'Óiiłeń*wąrlu§rĘfurlgio4łyĄł€,frfdf' różnych do Miejskiego przedszkola Nr 34 w płocku -2O22r.
09-a1O Plock, u], Harcerska 2

Filia ul, Pocztowa 13

tel,/ fax (24) 3a$-13, e-nrail mp34@zioplock,pl

m,p. Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Nazwa Wykonawcy:

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

REGoN .... NlP

e-mail:

oFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferĘ na "Dostawa aĘkutów spożywczych różnych do Miejskiego Przedszkola
Nr 34 w Płocku- 2022 rok" oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPlSlE
PRZEDM\OTU ZAMaWENlA za niżej wymienioną cenę:

zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym -Załączniknr 7 do OPlStJ PRZEDM\OTU ZAMOW\ENlA,

1. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia na który składamy ofertę zobowiązujemy się realizować sukcesywnie od dnia 01
stycznia2022 r. do 31 grudnia 2O2żr.,zgodniezzawartą umową na podstawie zamówień składanych pźez Zamawiającego.

2. Oświadczamy, że towary będące przedmiotem niniejszej oferty odpowiadają warunkom jakościowym zgodnym z
obowiązującymi atestami, polskimi normami, prawem żywnościowym wraz z obowiązującymi zasadami GMP iGHP oraz
systemem HAccP.

3. Gwarantujemy niezmienność ofertowanych cen przez cały okres realizacji umowy.
4. Wyrażamy zgodę na płatność faktur W terminie 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo

Wystawionej faktury VAT.
5. Zobowiązujemy się do dostawy przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym przezZamawiającego od daty otrzymania

zamówienia przesłanego za pośrednictwem telefonu lub drogą elektroniczną przez zamawiającego,
6. Zobowiązujemy się do realizacji dostawy do pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Zamawiającego pny ul. Harcerskiej 2,

Płock, wg specyfikacji asortymentowej dostaw.
oświadczamy, że zapoznaliśmy się z oPlsEM PRZEDMloTU ZAMÓW|ENlA i nie Wnosimy do niego zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy
wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania izłożenia niniejszej oferty.
Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania oferĘ.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się oraz akceptujemy postanowienia wzoru umo\^/y i zobowiązujemy się w pzypadku wyboru
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 prz€twarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przedmiotu postępowania.
Oświadczam, źe 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 ochronie
danych ,,RODO" wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Wyrażam zgodę na podanie informacji dotyczących Wykonawcy niezbędnych do ogłoszenia wyniku zapytania ofertowego na

dostawę artykułów spożywczych różnych do Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku na rok 2022 -na stronie internetowej
Biuletynu l nformacji Publiczhej zamaWiające8o.

Podpis osoby umocowanej do reprezentowania Wykonawcy/ WykonaWcóW

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

74.

dnia

(podpis i piecźątka imienna i czytelny podpis)


