)ubliczne szkoła podstawowa

Zal nr

im. Tądłusza kościuszki

2 do regulaminu udzielania zamówień

publiunych

w Błędowie, ul, Stary Rynek 9
1ył,j. ma:owieckie, powiat grójecki
lłl6cx: (046) ,8tj6_C3-56, (048) 668-01-22
Ii',) 7!)"l -17 -7 5-233 Regon 000267690

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego
O wańości nieprzekraczającej 130 000,00 zł
Zgodnie z ustawą z dnia l 1 września2019 r. Prawo zamówień publicznych

I.

Zamawiający Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszkiw Błędowie

Zamavłiający : Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie zaprasza
do złoŻenia ofeń cenowych na dostawę arĘkułów spożywczych z przeznaczeniem na potrzeby
żywieniowe do publicznej szkoĘ podstawowej im. Tadeusza kościuszki

n.
1.

2.
3.
4

-

5.

6.
7.

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa aĘkułów spożywczych
Przez okres 12 miesięcy tj. do l stycznia 2022r. do 3l grudnia2O2żr. Szczegółowy wykaz
Produktów zawięra formularz cenowy stanowiący zŃącmik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego.

Dostawa artykułów spożywczych odbywaó się będzie w za|ężmościod bieżących potrzeb
Zamawiającego. Towar musi być dostarczony nie pózniej niż w ciągu ż4 godzin od momenfu
telefonicznego ńożenia zamówienia (w godz. wyznaczonych ptzez Zamawiającego).
Towar musi byó rozładowany przez dostawcę i umieszczony we wskazanym (przez osobę
upowżnioną) miejscu.
WYkonawca przekan$e zamówiony towar osobie upoważnio nej przez Zamautiającego do j ego
odbioru i kontroli jakościowej i ilościowej.
Zamawiający zastrzega, że ilościposzczególnych pozycji podanych w formularzu cenowym
są iloŚciami planowanymi, jakie zarnierza nabyó, a ich rzeczywista wielkośó może być
mniejsza lub większa i zostanie określona sukcesywnie w okresie trwania umowy. Warunók
ten jest podyktowany fakĘcznymi potrzebami Zamawiającego uzależnionymi od ilościosób
korzystaj ących ze stołówki.
WYkonawca winien dziŃaó zgodnie z systemem HACCP, o którym mowa w ustawie z dnia
25 sierpnia 2006r. O bezpieczeństwie żywnościi żywienia (Dz. U. Z 2019 poz.125ż).
Zamówiony towar musi być świezy, nieuszkodzony, mieć aktualne terminy przydatności do
spożycia i musi posiadaó świadectwo jakości.
WYkonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dostarczaó do siedziby
Zamaw iającego handlowe dokumenĘ identyfi kacyjne i weterynaryj ny numer identyfi kacyj ny
(eślidane produkty taki są zobligowane posiadać).

8.

Zamawiający dopuszcza możliwośćskładania ofeń częściowych w ramach całego
zamówienia. Nie dopuszcza dzielenia w ramach poszczególnych części.

9.

Termin realizacji zamówienia:

1

stycznia 2022- 31grudnia 2022r.

l0. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (zń. nr 2)
1

7

l.

przedmiot zamówienia opisany zostń wg. Następujących
kodów

cpv:

l

5500000-3 (produkty mleczarskie)

@

15600000-4; l5400000-2 (różne produkty spożywcze, oleje, produkty przemiału ziarna)
03 142500-3 (jaja)
1

5234000-] (ryba wędzona)

l2. Wykonawcazwiązany jest ofertą 30 dni.
l3. Bieg terminu rozpoczyna się od upływu terminu składania ofeft.

ilI.

DokumenĘ potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu o których
mowa pkt II.
Zamawiający wymaga aby każda ofefta zawierała minimum następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz asortymentowo- cenowy
ofertowy wg zał. nr l i nr 2.

i cenowo-

b) pełnomocnictwo. o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika
z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych.
c) aktualny odpis z lvłaścilvegorejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalnościgospodarczejjeżeli odrębne przepisy rvymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie
do ewidencji działalnościgospodarczej, wystarvionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upĘwem terminu składania oferty cenowej - w postaci oryginału |ub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.

IV.
l,

V.

Informacje

o

sposobie porozumiewania §ię Zamawiającego

oraz prze|<azywania oświadczeń i dokumentów.

z

Wykonawcami

Wszelkie oświadczeniąwnioski , zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca
mogą przekazywać
a) Pisemnie
b) Za pośrednictwem e-mail: sekretariat@bledow,edu.pl
Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumienia się z Wykonawcami:

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami i udzielenia wyjaśnień dotyczących
postępowania jest Pani Mńgorzata Matysiak Tel/e-mail: seketariat@bledow.edu.pl
tel.486680549 lub 48 6680356

ż. Wykonawca

może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków udzielenia
zamówienia w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek- piątek w godz. 7.30- l5.30

VL Miejsce składania ofeń
l. Ofertę na|eĘ złoĘć
a)

2

osobiście/pocźy'kurierem w siedzib ie Zamawiającego : Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie; 05-620 Błędów, ul. Stary Rynek 9.

b) Oferty należy składaó w

c)

zamkniętej kopercie

z

dopiskiem .,Dostawa Art.

spozywczych do stołówki szkolnej"
Przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail :sekretariat@bledow.edu.pl

W terminie do dnia 15 grudnia 2021r. do godz. 12.00
VII Opis sposobu obliczania ceny.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Na załączonym formularzu asoĘmentowo-cenowym naleĄ przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie przedmiotu umowy.
Wartośćcenową naleĘ podać w złoĘch polskich cyfrą z dokładnościądo dwóch miejsc
po przecinku oraz słownie.
Cena powinna zawięraó wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
w tym cenę dostawy do PSP w Błędowie.
Na|ezy podać cenę jednostkową za daną częśćlub cenę całego zamówienia.
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
KryĄerium wyboru oferenta- l00oń cena.

VIII Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznie po wyborze

ż.
3.

najkorzystniejszej ofeĘ, Zamawiający zawiadamia wszystkich
Wykonawców. którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wylliku 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 wyboru oferry będzie tnvać dłużejniż termin związania ofeną

Zamawiający może podpisać umowę z Wykonarvcą, którego oferta wybrana została
jako najkorzystniejsza po uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawcy na podpisanie umowy
po upĘwie terminu związania ofertą.

4. Do
5,

prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
l września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający jest uprawniony do uniewaznienia postępowania na każdym jego etapie
bez podania przyczyny
określone w ustawie z dnia l

IX Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
1.

2.

Administratorellr Państr.r,a danych osoborvych przetwafzal]vch w zlviązkLl z prowacizenienl
postępo\ł,ania o udziclctlic za1-1rórvicnia public.znego będzie f)vrcktor Pirlrliczne.j Szkoiy
l)odstalvcrrve_i w lJłęilorvie. Adres do korespotldencji: 05-620 Błędóiv, trl. Slarl,R1,,nek 9
Wyznaczyliśln1, lnspektora Ochronv Danych. z klórynl lllożtla sic kontaktowac w spraw,ach

dotyczącvch przctlvarzalria clanvch osobor.wch oraz korzvstania z pra\\,
J.

z,uviązanvch

zprzetwarzanieln dalty,ch. Kontakt clo lnspektc,tra Ochroliy Danych: e-rnail:.[glzueJ:fficlp:_c_p]
Państwa dirllę clsoborle będą przetwarzane rv celtt zrviązanl,m z postępou,allietn o tldzielerrie
zatnórvicnia ptrblicztiero. Podstarvą prawną ich przetr.varuarńa.iest Paristwa zgoda rvy,rażotia
poprżę7, akt uczestnictrł,a lv postępowaniu oraz lrastęptriące przepisy pra\!a:
-tlstalva ,zdnia 29 stycznia 2004 roku Prarvo zamólvieti publicznych (tj. Dz. lJ. z_20lB r. poz,
1986 ze zm.).
-roz,porz.ądzellia Ministra Rozlł,oju z dllia 26 lipca 2016 r. lv sprarvie rodza|órv dokulllelttór.v.
od rvvkonarvc1, rv postępowaniu o udzielenie zamórvietria
(Dz. LJ 2016 r. poz,. 1126)

jakie nioźe żądac zarnarviajacy

ustawaonaroclowyl]]zasobiearchi'valnymiarclrirvach(ti.Dz.U.20l8r.poz.2|7zenn.).

4.
5,

6,

Patislrva dane pozyskalle w zlłiązku z postępowaniem
o rrdzielenie zaInólvienia publicznego
przechor,rywane będą przez okres 5 lat: od dllia
zakoriczellia postępowania o uclzielenie

zamórvienia.

Odbiorcami PaIislrva clanych osobowych bęclą osob1,, Iub podmioty.
któr,r,m zostanie
uc'lostępniona cl<lkumentacja postęptlwania," upo..iu
o art. 8 ustalv]1, z tlnli2t) sty.cznia 2004 r.

-Prar.vo zanltirvień

pLl bl

iczll5rcli

W odniesierlitt do cianvch PozYskanych rv zrviązktt prol,adzonvln
z
postępor,vanietn
o udzielenie ziłmórviellitl Publicznego przvslugują Państr.vu
następuiące uprarvnieniir:
-prawo dostepu clo treści swoich clallvch oraz .trzymiłnia
ich kopii,
-plawo clo sprtlsttlrvania danych,

-Prawo do ograniczenia Przetrvarz,arlia danych,
nlożlirvośćsktlrzystania z tego prawa"

pr7.>,

c7.ym przepis1, odrębne mogą rvylączvć

-Pra\\'() dil Llsttnięcia danYch osoborvych lv syttracji- gdl,przetrvarzanie
rjanych nie następLrje
rv celu rrł'rviązallia się z obor,viązkLr rvy,nika.jącego z przepisu
pla\\la lub rv t.anlach
sprarvor,valr ia rł.ładzy, pub l icznc. j.

-prawo dcl rvniesienia skargi do Prezesa LJrzęiltr OcIrrony Danr,,ch
Osoborvych.

1,

Palistrva dane osobor,ve nie bęclą przetwal,zane rv sposób zautoIllatyzowan},.
w tynr rórvtticż
profi lorł,iine.

Podanie clallvch osoborvvch rv zrviązku z rtclziałetn w postępowanitt
cl zanlorvietlia ptrbIiczlle
nie-iest obor,viązkolve. aIe nloźe być rvarttnkienl lriezbęłnym do rvzięcia
w nitn trc|ziału.
WYnika tcl stąd. ze rv zaleznoŚci od przeclnlicltu zanlóii,ienia. zanlawiając}l
moze żąclać ich
Poclania lla Poclstalvie przepistiw ustawy z cinia 29 stycznia 2004 ;._ prarvo zamólvieli
Prrbliczn1''ch oraz rvl'danl'ch cjo niej przepisórr, llr,konarvcz1,,ch, lv szczególności na podstar,ie
RtlzPorządzellia ]Vlinistra Rozwtlil-t z drlia 26 lipca 20l6 r.. u,sprar.vie
rticlzajcirv clokunlentów"

.iakie tlloze ządaĆ zanrarł'iający ocl rvykonarł,.u in,po.tcpolvalritt o ttclziclenie zanltlrvienia.

XZałączniki

1. Zaproszenie- Zapytanieofertowe
2. Formularz cenowo- ofertowy (zał. nr 1)
3. Formularz cenowo- asoĘmentowy (zał. nr 2)
4. Projektowane postanowienia umowy (zał. nr 3)
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