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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 W oparciu o Regulamin. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie  

w sprawie udzielania zamówień publicznych poniżej 30.000 euro w myśl zastosowania 

procedur wynikających z: 

1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

DZ. U.  z 2013 poz. 907  z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze, 

2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity  

Dz. U. z 2013  poz. 885 z późn. zm.). 

zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę na dostawy artykułów spożywczych 

do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie 

 

1.Kupujący:  

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 66a,  

35-036 Rzeszów 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest „Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do 

stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie” ( wg. nw. pakietów) 

Pakiet I- Produkty mleczarskie i jaja 

Pakiet II- Mięso wieprzowe, drobiowe, wołowe, szynki, kiełbasy, drób 

Pakiet III- Pieczywo 

Pakiet IV- Warzywa i owoce 

Pakiet V – Ryby i mrożonki 

Pakiet VI- Pozostałe artykuły spożywcze 

Pakiet VII- Wyroby garmażeryjne  

Opis według załącznika nr1 

3. Termin realizacji zamówienia: 

Termin wykonania zamówienia przez Sprzedawcę:  
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 od dnia 2 stycznia 2020 roku do dnia  31 grudnia  2020 roku (z częściowym wyłączeniem 

okresu wakacyjnego i ferii oraz innych dni wolnych od zajęć dydaktycznych wynikających z 

organizacji roku szkolnego np. wycieczki i inne). Z tego tytułu Kupujący dopuszcza zmiany 

w zapotrzebowaniu ilościowym artykułów żywnościowych. 

4. Istotą zamówienia jest sukcesywne dostarczanie do stołówki szkolnej artykułów 

spożywczych do przygotowywania posiłków dla uczniów, dzieci. Wskazane w Formularzu 

Asortymentowo-Cenowym załączniku nr 1 ( w pakietach od I do VII) ilości należy traktować, 

jako szacunkowe. Kupujący zastrzega możliwość niewykorzystania w całości ilości 

przewidzianych dla poszczególnego asortymentu.  

5. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 

 1) Kupujący dopuszcza składanie ofert równoważnych, gdy w opisie przedmiotu zamówienia 

użyto nazwy wskazującej na producenta danego towaru, rozumie się przez to produkt 

przykładowy a  Kupujący dopuszcza złożenie oferty równoważnej o innej nazwie pod 

warunkiem, że posiadać one będą te same walory smakowe i właściwości, co produkty 

podane przykładowo, w takim przypadku należy zaznaczyć jakiego produktu dotyczy oferta 

równoważna.  

2) żywność będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać warunkom jakościowym 

zgodnym z obowiązującymi atestami, Polskimi normami, prawem żywnościowym oraz 

obowiązującymi zasadami GMP/GHP, GAP i systemu HACCP lub Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem żywnościowym zgodnym z ISO 22000:2005  

3) Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonej 

żywności do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia określonych na 

czytelnych etykietach.  

4) Artykuły rolno-spożywcze muszą być składowane i transportowane w sposób 

zapewniający utrzymanie ich właściwej jakości handlowej  

5) Dostarczana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym 

kodem identyfikacyjnym oraz terminem przydatności, umożliwiającym identyfikacje artykułu 

spożywczego z danej partii produkcyjnej, nadanym przez producenta i umożliwiające ich 
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identyfikowalność, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 

żywnościowego.  

6) W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej 

Kupujący odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamacje osobiście lub telefonicznie w 

dniu dostawy. Sprzedawca zobowiązuje się odebrać lub wymienić żywność nie spełniającą 

wymagań jakościowych na wolną od wad, max do 2 godzin od dnia i godziny jego zgłoszenia 

i na własny koszt. Sprzedawca podpisuje odbiór żywności nie spełniającej wymagań.  

 7) Sprzedawca zobowiązuje się przekazywać żywność bezpośrednio osobie upoważnionej do 

odbioru i kontroli ilościowej i jakościowej. Nie dopuszcza się pozostawiania żywności przez 

Sprzedawcę osobom nieupoważnionym. Odbiór ilościowo-jakościowy dostarczonej 

żywności, będzie potwierdzany przez upoważnionego pracownika Kupującego. Nie 

dopuszcza się przyjęcia towaru bez ważnego dowodu dostawy, tj. ilości dostarczonego towaru 

(szt. lub kg), cen jednostkowych i wartości.  

 8) Sprzedawca zobowiązuje się do udostępnienia przy dostawie wszystkich niezbędnych 

informacji w celu dokonania oceny ilościowo-jakościowej odbieranej żywności.  

 9) Kupujący może dokonać zmiany asortymentowej określonej w przedmiocie zamówienia w 

ramach limitu finansowego. Szczegółowa ilość zamawianych artykułów będzie określana 

każdorazowo jednostkowymi zamówieniami.  

 10) Sprzedawca dostarczać będzie żywność do Kupującego własnym środkiem transportu 

spełniającym warunki zgodne z zasadami GMP/GHP (do wglądu: dopuszczenie środka 

transportu przez PPiS do przewozu żywności) na własny koszt i ryzyko.  

 11) Dysponenci i kierowcy Sprzedawca winni posiadać aktualne świadectwa zdrowia, 

decyzje sanitarne na środki transportu oraz czystą odzież ochronną.  

 12) Dostawa żywności następować będzie na podstawie zamówień składanych Sprzedawcy 

przez Kupującego telefonicznie, mailem lub osobiście. W zamówieniu  Kupujący przekaże 

rodzaj i ilość zamawianej żywności jaka ma być dostarczona. W szczególnych przypadkach, 

wynikających z potrzeby Kupującego, Sprzedawca winien przyjąć doraźne zamówienie w 

trybie pilnej realizacji.  
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13) Sposób dostawy oraz dostarczana żywność musi być zgodna z wszystkimi wymaganiami 

prawa Żywnościowego. 

6. Sposób przygotowania oferty. 

Każdy Sprzedawca może złożyć tylko jedną ofertę na dany pakiet. Każdy z pakietów 

traktowany jest oddzielnie i podlegał będzie odrębnej ocenie. Wybrana zostanie oferta 

najkorzystniejsza w obrębie danego pakietu. Kupujący nie określa maksymalnej liczby 

pakietów zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Sprzedawcy. 

Oferta powinna być złożona w formie pisemnej wg wzoru jak w załączniku nr 1, 1a  i 

podpisana przez osobę upoważnioną  do reprezentowania oferenta. 

Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

1) musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,  

2) musi być sporządzona w języku polskim, czytelna, podpisana przez osobę/y uprawnioną/e. 

Przez osobę/y uprawnioną/e należy rozumieć odpowiednio:  

a) osobę/y, która/e zgodnie z odpowiednimi przepisami jest/są uprawniona/e do składania 

oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Sprzedawcy;  

b) pełnomocnika/ów Sprzedawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła/y osoba/y o której/ych 

mowa w lit. a);  

c) pełnomocnika ustanowionego przez Sprzedawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia.  

3) wszystkie miejsca w ofercie, w których Sprzedawca naniósł zmiany muszą być parafowane 

przez osobę/y uprawnioną/e do podpisania oferty. 

Sprzedawca może zmienić formę graficzną wzorów załączników do ogłoszenia oraz innych 

druków zamawiającego jednakże treść zawarta we wzorach Kupującego nie może ulec 

zmianie.  

 

Oferta winna być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe zapoznanie się  

z jej treścią, opatrzonym następującym napisem: 
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 „OFERTA – ,, Sprzedaż i  dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie” NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 

OTWARCIA OFERT  

W innym wypadku Kupujący nie odpowiada za ewentualne zapoznanie się z treścią oferty 

przed terminem jej otwarcia oraz za ewentualne nieprzyjęcie jej w niniejszym postępowaniu. 

Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub wysłać na adres: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 w Rzeszowie ul. Dąbrowskiego 66a, 35-036 Rzeszów 

8. Zmiana lub wycofanie oferty: 

1. Sprzedawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

2. Pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian albo o wycofaniu oferty musi być doręczone 

przed upływem terminu składania ofert i podpisane przez uprawnioną osobę, przy czym 

zmiana oferty musi być dokonana w sposób i formie przewidzianej dla złożenia oferty,  

z zastrzeżeniem, że koperta będzie zawierała dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”. 

Oświadczenia te muszą być jednoznaczne i nie powodować wątpliwości co do ich treści  

i zamiarów Sprzedawcy.  

3. Wycofanie lub zmiana oferty bez zachowania przez Sprzedawcę wyżej wskazanych zasad 

nie będą skuteczne. 

9. Wybór oferty  

Kupujący dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Podstawą wyboru oferty będzie najkorzystniejsza/najtańsza oferta brutto. Jeżeli nie będzie 

można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty 

o takiej samej cenie, Kupujący wezwie Sprzedawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia – 

w terminie określonym przez Kupującego – ofert dodatkowych. Sprzedawca składając oferty 

dodatkowe, nie może zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

Kupujący wybierze ofertę najkorzystniejsza spośród ofert Sprzedawców nie odrzuconych. 

10. Miejsce i termin złożenia oferty. 

Oferty należy składać do dnia 4 grudzień 2019r. do godz. 9:00 

a) pocztą - na adres Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 w Rzeszowie ul. Dąbrowskiego 66a, 

35-036 Rzeszów (decyduje data wpływu do szkoły) 
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b) osobiście w sekretariacie  szkoły 

11. Miejsce ,termin otwarcia ofert: 

4 grudzień 2019 r o godzinie 10:00 w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8  

w Rzeszowie 

13. Informacje dodatkowe. 

1)Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy  (uproszczona SIWZ) 

2) Załącznik nr 1a – Formularz oferta (SIWZ) 

3) Załącznik nr 2 Umowa 

4) Załącznik nr 3- Klauzula informacyjna 

5) Załącznik nr 4- Oświadczenie o braku powiązań 

6)Załącznik nr 5- Oświadczenie sprzedawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

 Znajdują się na stronie internetowej szkoły http://www.zszp8.resman.pl/ 

 Dodatkowe informacje pod nr telefonu:  

177483827 

177483824 

Uwaga: W przypadku nie spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta podlega 

odrzuceniu. 

 

D Y R E K T O R 

Dorota Kozioł 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 w Rzeszowie 
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