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udzielańa zamówień

Błędów, 25.11.202lr.
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cedurę zamawiającego
'--J
O wartości nieprzekraczająĘ rSÓ -OO0,0O
zł
Zgodnie z ustawą z dnia 1l września z}lÓ;.i.u*o
zamówień publicznych

L

Zamawiający Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
ZamawiającY : Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie zaprasza
do złoŻenia ofert cenowYch na_dostawę
arĘkułów sp"Ń""y.n z przeznac";;i;
na potrzeby
żywieniowe do publicznej szkoĘ podstawowej
im. Tadeusza

il.
1,

2'
3,

4'
5'

6,

7'
8'
9,

kościuszki

Opis Przedmiotu Zamówienia

jest zakup. i sukcesywna do9Ęw1 aĘkułów
_zamówienia
spożywcąlch
Przez okres 12 miesięcY d. do l stycznia _202h. do:i grudnia2022i.
Ś""regołowy
wykaz
zawiera formularz cenowy stanowiący
aŁącznik nr 2 do nńi"ń"go zapytania
|i:$!*il
Dostawa artYkułów sPoŻYwczych odbywać
się będzie w zależnościod bieżących potrzeb
Zamawiającego,.Towar musi b}Ó dostarczony
nie pózniej niż w ciągu 24 godzin od
momentu
telefoniczne go złożeniazamóńenia (w
godź. w;";;;lych przez Zamawiającego).
przez'dŃawcę i ń;;;;","ny we wskazan|m
(przezosobę
Przedmiotem

ilffiffii;iil:jrf*wany

WYkonawca Przekazujezamówiony towar
osobie- upowaznio nej przezZamawiającego
do jego
odbioru i kontroli jakościoweji ilościowej. --r- "*-

zamawiający zastrzega, że iiościposzczógóhych
porycji podanych w formularzu cenowym
są iloŚciami PlanowanYmi, jakie zamień
ńiy{,ł-utt'rr""Ąńrr,u-*i"riosó może być
mniejsza lub większa i zostanie określona
.*."Śy*ni"
i okresie trwania u,nory. Warunek
ten jest

PodYktowanY.faktycznymi potrzebami złmawialącego
uzależnionymi od ilości osób
korrystających ze stołówki.
WYkonawca *^'l'_"n
lzińaó zgodnie z systemem HAcCp, o którym mowa w ustawie
dnia
25

sierpnia 2006r. O bezpiJczeństwie
ąr*"J"i--i-Ęłi"nia (bz. U.
ZamówionY towar musi bY-Ć swiezy, nieuszkodzo"v,
aktualne

l,

z

poz,1252).
terminy prrydatności do

spożycia i musi posiadać świadectwó jakości. --'J ' ^-'^v
"ii"e
WYkonawca jest zobowiąza;ny na żądanie
Zamawiającego
Zamawiającego handlowe dokumónty ia"niynkucyin"'ilu"t".ynu.y;nydostarczaó do siedziby
numer identyfikacyjny
fieślidane produkty taki są zobligowane posiadać).

ZamawiającY doPuszcza możliwośćskładania
ofert częściorvych w ramach całego
zamówienia. Nie dopuszcza ilzielenia
w ramach poszczegolnych części.
Termin realizacji zamówienia: l stycznia
2022-31 grudnia 2022r.

l0. wzór umowy stanowi załącznikdo niniejsze go
zapytaniaofertowego
l

Ż )o9

przedmiot zamówienia
opisany zostałwg. Następujących kodów

(zał. nr 2)

cpv:

l00000-9 (mięso i produkty mięsne)
( produkt} mleczarskiel"
] ::99900-3
l 58l 0000-9 (pieczywo)
]

5

l5

229000-9 ( produkty

m

rożone)

03l00000-2; l5300000-1
1produkĘ rolnictwa i ogrodnictwa ipodobne)
l5400000-2 (różneprodukty,p;rfi;;;,'oi".;",

p.oaukry, przemiału ziarna)

J]flł933_1;
l

585 l 00-8 (wyroby garmazeryine)

l 5234000-7 1ryba wędzo na)

l2. Wykonawcazwiązanv jest ofertą
30 dni.
I3, Bieg terminu rozpoczyna się
od upływu terminu składania ofert.

Iil'

3:-łlllpotwierdzające

spełnienie warunków udziału postępowaniu
w
o których

zalnawialący wymaga aby każdaoferta
zawierała minimum następujące dokumenty:

:*:Xi]i"J]",]j:iiT}1

Przez wykonawcę formularz asoftymentowo- cenowy
i cenowo_

b) Pełnomocnictwo, o ile umocowanie
prawne do reprezentacji wykonawcy
nie wynika
prawa lub dokumentów rejesirowyclr. t - -:

z przepisów

c) aktualnY odPis z właŚciwego rejestru
a|bo aktualn e zaświadc.zenie o wpisie
do ewidencji
działalnoŚci gosPodarczejlezeTi oaręun"
przepisy *y,nuguj; wpisu do rejestru
zgłoszenie
do ewidencji dzialalnośói go'pod;r"j, *y.iu*io,r.iJ""i"
wcześniej
'ub
niż
6
miesięcy
Przed uPĘwem terminu składania oferr} .";;;ł
-^'i," postaci oryginału |ub kserokopii
poświadczonejza zgodnośćz orygin
ałem przezorobę up.u*nioną do podpisywania
ofbĘ.

Iv,

Informacje

o

sposobie porozumiewania się zamawiającego

oraz przekazywania oświadczeń i
dokumentów.

'
V.
l.

2.

Xjr';'Xi:"i'"łTiu^"ia,

a)
b)

z

wykonawcami

wrrioski , zawiadomi enia orazinformacje
zamawiającv i Wykonawca

Pisemnie
Za pośrednictwem e-mail: sekretariat@bledow.edu.pl

osobY Po stronie Zamawiającego
uprawnione do porozumienia się z
Wykonawcami:

.Tiilrr"i"":i
|:.rręł"":1T
Ł j :".
tel.486680549

$:,"l
P_11,

o}:':^,:,r""rf;:::,.^11i_,

^Mał
lub 48 6680356
^

gorzata

^

Wykonawca może zwroció się

zamówienia w godzinach pracy

do

"

Matys

i

Zamawiai,

ak

,,ud","§nia .wyjaśnień doĘczących

Te l/e -mai

il:
l:

sekretariat@bledow.edu.pl

o. wyjaśnienie

warunków
:ą,ą:".g9
urzędń;;#fi.fi
;##§::H ;T:ii:'l

VI. Miejsce składania ofert
l. Ofertę naleĄ złożyc
a) osobiŚcie/Pocztąlkurierem

udzielenia

w siedzib ie
publiczna Szkoła podstawowa
im, Tadeusza Kościuszki w Błędowie; |2m2wiaiącego:
.s-ozo rĘ;;";, ul. Stary Rynek 9.

b) Oferty należy składaó w

c)

zamkniętej kopercie

spozywczych do stołówki szkolnej"
Przesłaó drogą e ektron iczną na adres e-mai
l

1 :

z

dopiskiem ,,Dostawa Art,

sekre tariat@bledow. edu. p|

W terminie do dnia 9 grudnia 2021r. do godz. 12.00

VII Opis sposobu obliczania ceny.

l.
2.
3.
4.
5.

6.

Na załączonym formu|arzu asorrymentowo-cenowym naleĄ, przedstawić cenę ofeftową brutto
za wykonanie przedmiotu umowy.
Warlośćcenową naleĘ podać w złotych polskich cyfrą z dokładnościądo dwóch miejsc
po przecinku oraz słownie.
Cena powinna zawieraó wszelkie koszĘ związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
w tyn cenę dostawy do PSP w Błędowie.
NaleĄ podać cenę jednostkową zadanączęśćlub cenę całego zamówienia.
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
Kryterium wyboru oferenta- l00oń cena.

VIII Informacje o formalnościach

1. Niezwłocztlie po wyborze

2.
3.
4.
5.

nalkorzvstniejszej ofeĄ, Zamawiający zawiadamia wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy. ale nie później niż w terminie związania ofertą.
W przypadku, gdy procedura rvyboru ofeĘ będzie trwać dłużejniż termin związania ofeńą
Zamawiający moze podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta wybrana została
jako najkorzystniejsza po uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawcy na podpisanie umowy
po upływie terminu związania ofertą.
Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środkiochrony prawnej
określone w ustawie z dnia l 1 w-rześnia 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie
bez podania przyczyny

IX Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
1.

2.

3.

Administratorenr Państlva danych osobt;u,vch przet§,al,zanvch r,v zrviirzku z pro,uvaclzenienl
Postępor.vania o trdzielcIlic zanrówieIlia publiczllego będzic Dyrektor Ptrblicznej Szkoły
Poclstarvolve_j w Błędoil,ie. Adres do korespclndencji: 05-620 Błęclórv. trl. Stary Ry.rlek 9
WyznaczyIiśrnv lnspcktora Ochrotll, Dan5.,ch. z ktćlrynl tncrżtra się korllaktorvać r.r,spra,uvach
doryczących przctwarzania danl,ch osobor,vycli oraz korzvstania z praw zrviazanvch
zprzetlvarz,aniettt dattvclr. Korllakt do lnspektora Ochrcrn5i Dany,,ch: e-rłrail:.k*rzucłi@infalc p!
Państ'uva dalre osoborłe będa przetwarzalle lv celu związall;,m z postępowatrietn tl ttclzielellie
zatlrówienia ptlbliczrleto. Ptrdstarvą prawllą ich przetrr,arz,ania.jest Państwa zgoda lvy,rażotla
poprzez akt uczestnictwa w postępo\łaniu oraz następtliące przepis5 pra\va:
-tlsttl'uva z dnia 29 styczrria 2004 roku Prarvo

1986 ze zrn.).

zamórvieli publiczny,ch

(I

j.

Dz. |J. z 2a l B r, poz,

-rol,Porz.ąd'l.ellia Mirristra Rozr.vo_ju z,dnia 26 lipca 2016 r. rv sprarvie roclza.j<irv dokunlentórv.

jakie nroźe żądać z,anlarviający,
(Dz. U 20l6 r. poz.,1126)

od r,vykonatvcy w postepowaniu o ucJzielenie zanrtirvienia

-tlStawaonarodow,v-l]l zasobiearchiwalnymiarchir.vach(ł
4.

5.

Dr.LJ.20l8r.poz.2|7zenn.).

l)atistrva dane pozyskane w zrviazku z postępowaniem o Lrdzielenie zaInólvienia putrlicznego
przechorvy,rł,ane będz1 przez okI,es 5 lat: od dnia zakończerliłt postęptxvirnia o udzielenie
zamórvielria.

Odbiorcami Patistrva danych osobowych będą osoby, lub podIniot1,. którym zostatlie
tlciostęptliolla dokumentacja postęptlwania lv oparcitt o art. B tlstaw} z clnia 29 stycznia 2004
-

6.

r.

-Prarvo zanlówień pLrbliczrl1,,clr.

W oclniesierliu do danvch pozyskanych rv zrviązktl z prorvadzolrvtrr postępor.vanient
o udzielerrie zamólliellia publicznego przysługują Pirństwtt następujące tlprarvlrieniir:
-prź}wo dostęprr do treści srł,clich clan1,,ch oraz"otrzymania ich kopii.

-prawo do sprostowania danych"

-prawo do ograniczenia przetrł,arz.ania dany,ch, pr7,y
tiitlzlirrosc skorz)Staltia z tcgtl pra\\a.

c7"yl11

przepisy odręblle moga rvylączyć

-pra\\,o do usunięcia clanych osoborr,yclr lv sy,ttracji. gdy przetrvarzanie danvch nie następtrje

lv

cellt u,yrviązallia się z obowiązku lvynikającego

sprarł,olvatr ia rvladzy, publ icznej

z

przepisll prawa lub

rv ratnaclr

"

-prawo do rvniesicllia skargi dcl Prezesa L,Irzęclu Ochrony Danych Osoboivych.
1

,

Patistrva dane osobowe nie będą przetwarzane rv sposób zautolnat.v-zowany. w

t;,,,m

rórvniez

profilolvane.

Podallic dan1,,ch clsclborvych w zrviązktr z udzialeln w postępowattit_t o zanlówienia publiczrre

niejest obowiązkowe. alenoze by,ć wartlnkieln lliezbędnym dorr,zięcia rł,lrim trdziału.

Wy,nika to stąd, ze ,uv zalezności od przeclmiotu zatllórvienia. zanlirwiający może żądać ich
podania tla poclstalvie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Pl,arvo zantórvieli
ptlbliczrr1,- ch oraz rvydatl1,,ch do nie_j przepisórv rvykonarvcz1,,ch. ,uv szczeg(llrrości tta podsta,,vie
Rozporządzellia Ministra Rozwoju z drria 26 lipca 20l6 r.. rv sprarvie rodzajórv clokunrentór.v.
.|akie nroze ządac zatllarł,iający od lvykonarvcv \ł postępowatlitl cl trdziclettie zamólvienia.

XZałącznili

1.

2.
3.
4.

Zaproszenie- Zapytanie ofertowe
Formularz cenowo- ofertowy (zał. nr 1)
Formularz cenowo- asoĄmentowy (zał. nr 2)
Projektowane postanowienia umorvy (zał. nr 3)
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