Toruń, 09 lipiec 2020 r.

Zapytanie ofertowe
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia:
Zakup i dostawa artykułów mleczarskich (nabiał) na potrzeby żywieniowe dla Szkoły
Podstawowej nr 28 w Toruniu.
I. Zamawiający:
Szkoła Podstawowa nr 28 w Toruniu
Ul. Przy Skarpie 13
87-100 Toruń
Tel/fax: (56) 648 6120
e-mail:sp28torun@wp.pl
osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Dorota Korycińska – intendent.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów mleczarskich(nabiał) na
potrzeby zbiorowego żywienia w placówce szkolnej Zespołu Szkół Nr 28 w Toruniu.
III. Warunki realizacji:
1. Artykuły mleczarskie (nabiał)winny być dostarczone do siedziby Zamawiającego
transportem Wykonawcy i na jego koszt.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku wad
jakościowych lub ilościowych.
3. Wielkość i termin dostawy artykułów, wynikać będzie z dyspozycji Zamawiającego
wyrażonej telefonicznie.
4. Dostawa będzie odbywała się sukcesywnie–2-3 razy w tygodniu według potrzeb
Zamawiającego, zgłoszona telefonicznie na minimum 1-2 dni wcześniej przed
wymaganą dostawą.
5. Produkty mleczarskie (nabiał) powinny być dostarczane w oryginalnych
opakowaniach, nienaruszonych, zawierających oznakowania fabryczne: nazwę
wyrobu, datę przydatności do spożycia, nazwę i adres producenta.
6. Wykonawca wystawi fakturę VAT na dokonany zakup.
7. Płatność – gotówką przy odbiorze towaru.
8. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 25.06.2021 r.
IV. Kryterium wyboru oferty – cena 100%
1. Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie.
V. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego
zapytania (zał.1).
2. Oferta powinna być:

opatrzona pieczątką firmową;

posiadać datę sporządzenia;

zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, nr NIP, nr
REGON, e-mail;

być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
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VI. Miejsce i termin składania oferty:
1. Formularz ofertowy (zał. 1) należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół nr 28 w
Toruniu, ul. Przy Skarpie 13, 87-100 Toruń w terminie do dnia 23 lipca 2020 r. do
godziny 12.00, w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta cenowa na artykuły
mleczarskie”.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 24 lipca 2020r. O terminie podpisania umowy
Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą elektronicznie lub pisemnie.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 28
w Toruniu
Grażyna Sułkowska
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY
na zakup idostawę artykułów mleczarskich (nabiał) na potrzeby żywieniowe dla Szkoły
Podstawowej nr 28 w Toruniu.

I. WYKONAWCA
Nazwa……………………………………………………………………………
Adres………………………………………………………………………………
nr telefonu…………………………………………………………………………
nr NIP…………………………………………………………………………….
nr REGON………………………………………………………………………..
e-mail……………………………………………………………………………...
II. ZAMAWIAJĄCY
Szkoła Podstawowa nr 28 w Toruniu
Ul. Przy Skarpie 13
87-100 Toruń
Tel/fax: (56) 648 6120
e-mail:sp28torun@wp.pl
osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Dorota Korycińska – intendent.
III. WYKONAWCA
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w celu porównania cen oferuję za przedmiot
zamówienia następujące ceny:
PROGNOZOWANE ZUŻYCIE ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH (NABIAŁ)
ILOŚĆ
LP

ASORTYMENT

OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA

JM
(1-m-c)

1.

Śmietana -12%

litry

50

op. ½ litra

2.

Masło 82%

kg

20

op.200 gr.

3.

Twaróg półtłusty

kg.

40

-

4.

Mleko UHT 2%

litry

48

op. 1 litr

5.

Ser Edam Rycki

kg

2

6.

Ser Salami

kg

2

CENA
JEDNOSTKOWA
BRUTTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

Przystępując do udziału w postępowaniu oświadczam/y, że:
1. Posiadam uprawnienia do wykonania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień.
2. Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zadania.
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……………………

…………………………

(miejscowość i data)pieczątka i podpis osoby
upoważnionej do podpisania umowy
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