ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w PŁOCKU
09-407 Płock, ul. Faustyna Piaska 5
tel /fax 24 367 66 40
email: zs01@zjoplock.pl
www.krzywousty.pl
NIP: 774-28-33-087

IV LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Książąt Mazowieckich

Płock, 20 grudnia 2017 r.

Ldz. ZS1/284/17

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 1 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) zaprasza do składania ofert na zakup wyrobów
garmażeryjnych do stołówki szkolnej na rok 2018.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna w ciągu roku 2018 dostawa wyrobów garmażeryjnych według
szacowanych ilości wymienionych poniżej:
Lp. Nazwa artykułu
żywnościowego

Jm.

Ilość zaplanowana na
rok szk. 2017/18

1.

Pierogi leniwe

kg

200

2.

Kluski ziemniaczane

kg

300

3.

Pierogi owocowe

kg

200

4.

Pierogi z serem

kg

200

5.

Kluski śląskie

kg

160

6.

Kopytka

kg

150

•

Dostawy wyrobów garmażeryjnych odbywać się będzie 2 razy w miesiącu w godzinach od 6:30 – 7:00.

•

Dostawy winny się odbywać w odpowiednio przystosowanych pojemnikach (opakowaniach)
stanowiących własność wykonawcy i spełniających wymagania przewidziane do przechowywania
żywności. Opakowania zwrotne zamawiający odda wykonawcy przy następnej dostawie.

•

Wszystkie wyroby garmażeryjne powinny być umieszczone w hermetycznie zamkniętych
opakowaniach z etykietą, na której widnieje nazwa i termin przydatności do spożycia.

•

Dostarczone artykuły spożywcze muszą posiadać odpowiedni, ważny termin przydatności do spożycia.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać uprawnienia do wykonania określonej
działalności lub czynności.
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Dokumenty wymagane od Wykonawców:
- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
- Pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika.
- Wypełniony formularz oferty (zał. nr 1) oraz podpisany wzór umowy (zał. nr 2).
Oferty należy składać osobiście w sekretariacie szkoły na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zaproszenia do składania ofert w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na wyroby
garmażeryjne” oraz nazwą firmy do dnia 28 grudnia 2017 r. do godz. 12:00. Formularz powinien zostać
podpisany przez osobę upoważnioną.
Oferent, który zostanie wybrany będzie zobowiązany do podpisania umowy stanowiącej załącznik nr 2 do
niniejszego zaproszenia do składania ofert.
Zamawiający informuje, że ilości oraz rodzaj wymienionych artykułów ma charakter wstępny i wciągu roku
mogą ulec zmianie według bieżących potrzeb.
Cena oferty musi uwzględniać dostawę wyrobów garmażeryjnych do siedziby Zamawiającego.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium najniższej ceny.
O zamówienie mogą ubiegać się dostawcy z terenu do 20 km od granicy miasta Płocka.
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