Załącznik nr 1
Do regulaminu zamówień publicznych poniżej 30 000 euro

Miejskie Przedszkole
Nr13
w Płocku
ul. Krakówka 8
tel. 24 367 52 35

Płock, dn. 2015-12-15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ
(na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych)

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 13 z w Płocku zaprasza państwa do złożenia propozycji
cenowej na wykonanie zadania:
dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej w roku 2016













Dostawy będą się odbywać codziennie od godz. 600 do godz. 700 po uprzednim
zamówieniu telefonicznym lub e-mailem ( oprócz dni wolnych, świąt i przerwy
wakacyjnej)
Dostawy (sukcesywne) obejmują dostarczanie produktów spożywczych.
Dostawy odbywać się będą w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar
musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia lub w
uzgodnionym terminie
Artykuły spożywcze muszą być dobrej jakości, świeże, nieuszkodzone, z odpowiednimi
wymaganymi zaświadczeniami.
Towar należy dostarczyć własnym transportem dostosowanym do przewożenia
żywności.
Podane w pakietach ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie i mogą się zmienić.
Zamawiający może dokonać zmiany w asortymencie określonej w pakietach.
Oferowaną wartość brutto należy skalkulować tak, aby zawierała w sobie cenę netto,
koszty transportu, koszty dostawy oraz obowiązujący podatek VAT.
Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jest najniższa
cena brutto za dany pakiet
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1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych wg pakietów:
1.Pakiet nr 1 – mięso, wędliny, drób
2.Pakiet nr 2 – warzywa, owoce

3.Pakiet nr 3- nabiał
4. Pakiet nr 4- artykuły spożywcze różne
5. Pakiet nr 5 – ryby, mrożonki
6. Pakiet nr 6 – jaja
7. Pakiet nr 7- pieczywo
2. Termin realizacji zamówienia:
Od 01stycznia do 31 grudnia 2016 roku
3. Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 29.12.2015r. do godz. 1100




Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Krakówka 8, 09-401 Płock
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail mp13@zjo.lo.pl do dnia
28.12.2015r. do godz. 1100
Faksem 24 3675235

4. Na kopercie , w e-mailu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres
Wykonawcy oraz napis:
„Propozycja cenowa” na wykonanie zadania:
dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej w roku 2016
5.Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być :
 Opatrzona pieczątką firmową
 Posiadać datę sporządzenia
 Podpisana czytelnie przez wykonawcę
Związanie z ofertą wynosi 30 dni.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający
pośrednictwem strony internetowej przedszkola .
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