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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych                  

(Dz. U.  z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę na 

dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej. Dostawa artykułów żywnościowych 

została podzielona na grupy produktów jak niżej, gdzie każda grupa stanowi oddzielne 

zadanie. 

Lp. Grupa produktów 

I Artykuły sypkie, przyprawy i inne 

II Warzywa, owoce, kiszonki 

III Produkty mleczarskie 

IV Mrożonki i ryba mrożona 

V Jaja kurze świeże 

VI Pieczywo i wyroby piekarskie 

VII Wędliny 

VIII Mięso 

1. Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Buczku 

ul. Szkolna 3 

98-113 Buczek 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej                        

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczku. Szczegółowy opis został określony 

w formularzu cenowym. Podane ilości są wartościami szacunkowymi i mogą się zmienić. 



 

3. Termin realizacji zamówienia: 

Termin wykonania zamówienia przez wykonawcę: od dnia 2 stycznia 2023r. do dnia 31 lipca 

2023r. oraz od dnia 1 września 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. Dostawy będą dokonywane 

partiami zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Dostawa artykułów odbywać się będzie                         

po uprzednim telefonicznym lub za pośrednictwem e-mail złożeniu zamówienia przez 

Zamawiającego. 

4. Cena  

Cena jest kryterium oceny ofert przy każdej złożonej ofercie. 

5. Inne istotne warunki zamówienia. 

● Wykonawca dostarczy produkty żywnościowe (orientacyjne zestawienie cenowe artykułów 

spożywczych na okres 11 miesięcy znajduje się w załączniku nr 2) spełniające wymogi 

systemu HACCP, własnym transportem oraz na własny koszt. Faktyczne zamówienie 

uzależnione jest jednak od ilości żywionych osób w stołówce.  

● Zamówiony towar musi spełniać wymogi sanitarno – epidemiologiczne, być świeży, 

posiadać świadectwa jakości i termin przydatności do spożycia. 

● Dopuszcza się zmiany cen produktów stanowiących przedmiot zamówienia w przypadku 

zmiany nośników kosztów ich tworzenia, niezależnych od wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować o tym fakcie zamawiającego. 

● Płatność za wykonaną dostawę Zamawiający będzie regulował przelewem w ciągu 14 dni               

od daty otrzymania faktury VAT, na konto Dostawcy. Faktury będą wystawiane przez 

Dostawcę na każdą grupę produktów żywnościowych oddzielnie. 

● O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki: 

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają taki obowiązek posiadania takich uprawnień; 

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

(Należy uzupełnić oświadczenie zawarte w załączniku nr 3) 

 

6. Sposób przygotowania ofert 

Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane grupy produktów żywnościowych zgodnie                             

z profilem prowadzonej działalności. Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza. 



Składający ofertę wypełnia Formularz ofertowy (załącznik nr 1) oddzielnie na daną grupę 

towarów, formularz cenowy (załącznik nr 2) oraz oświadczenie (załącznik nr 3) 

W przypadku wybrania oferty podpisana zostanie umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 

Numer rachunku bankowego wskazany na fakturze powinien być numerem właściwym                        

do prowadzenia działalności gospodarczej, który widnieje w „Białej Liście Podatników”  

Ofertę należy złożyć w osobiście w sekretariacie szkoły, drogą e-mailową: sekretariat 

@buczek.edu.pl lub wysłać na adres: 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Buczku 

ul. Szkolna 3; 98-113 Buczek 

z napisem na kopercie „OFERTA” 

 

Oferty należy składać do dnia 23.12.2022r. do godz. 15.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. sekretariat szkoły - w dniu 27.12.2022r. 

o godz. 10.00 

 

 

 


