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Załącznik nr 4 do,,Regulaminu udzielania zamówień pub|icznych

o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł"

ZAPYIANlE oFERToWE
dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych

Zamawiający:
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego, ul. Oficerska 3, 05-13tZegrze
tel. (22) 765 40 8L
e-mail : kierownikadm.spzegrze@gmail.com

Zapraszam do skladania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

,,Dostawa artykułów spożywczych do stołówkiszkolnejSzkoły Podstawowejw7egrzu".
Rodzaj zamówienia: dostawa

1. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Szkoły
Podstawowej w Zegrzu w następującyclr grupach asortymentowych:
A - artykuły ogólnospożywcze
B - mięso
C - mięso drobiowe
D - nabiał
E-warzywaiowoce
F - mrożonki
2. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia od lutego 2ożl,r, do grudnia żOZtn
3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie
zamawiającego - Szkoła Podstawowa w Zegrzu, ul. Oficerska 3, tel. (22) 765 40 81

Pracownik uprawniony do kontaktów z wykonawcamijest:
- Joanna Milewska
4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dostarczą dokumenty:
- zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów
Państwowej lnspekcji San itarnej
- odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

5. Zawartość oferty.
Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
- ofertę wykonawcy,
6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAf,, brutto,
- cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega

waloryzacji. y



7.Przy wyborze propozycji do realizacjizamawiający będz|e się kierował kryterium:

- Cena - 60%.

- czas na wymianę towaru - 30 %

- warunki płatności - LO%

8. Forma, miejsce itermin złożenia oferty:
- ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną itrwałą techniką) na załączonym druku -

,,Formularz ofertowy",
- ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia !5.02.żO2Ir, do godz. 12.00
w siedzibie zamawiającego w sekretariacie osobiście lub pocztą na adres zamawiającego:
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu, ul. Oficerska 3, 05-131- Zegrze
- oferta otrzymana przezzamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez

otwierania,
- wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofaćzłożonąprzez siebie ofertę przed terminem
upływu do jej składania.
9. Miejsce itermin otwarcia oferty cenowej:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu t5.02.2127r. o godz. L2.3O w siedzibie zamawiającego.
10. Sytuacje dopuszczające u n ieważnienie postępowa nia.
Zamawiający unieważni prowadzone postępowan ie o udzielen ie zamówien ia publicznego

w następujących przypadkach :

1) nie zlożono żadnejoferty spełniającejwymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w
pkt.4;
2)cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyĆ na

sfinansowan ie zamówienia;
3)wystąpiła istotna zmiana okolicznościpowodująca,że prowadzenie postępowania lub wykonanie

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieĆ;

11. lnformacia o wyborze najkorzystniejszei oferty:
lnformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres

wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana oferentom najpóźniej w terminie 3 dni od

dnia składania ofert.

* niepotrzebne skreślić

W zŃączeńu
1. Wzór drŃu,,Formularz ofertowy"
ż.Wykazproduktów
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