Bogoria 17.12.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii
ul. Południowa 2
28-210 Bogoria
Tel: 158764026
I. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów spożywczych .
2. Umowa na zakup art. spożywczych będzie zawarta na czas określony, od dnia podpisania
umowy do 31.12.2021r. .
3. Zamówione artykuły spożywcze powinny być z co najmniej 3- miesięcznym okresem
przydatności do spożycia, spełniające wymogi określone przepisami ustawy z dnia
25.08.2006, o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz aktów wykonawczych do niej.
4. Określenie poszczególnych artykuły zostało zawarte w załącznikach pakietowych
załączonych do zapytania.
II.

Warunki realizacji zamówienia.

1. Zakup artykułów spożywczych dla potrzeb Zamawiającego będzie dokonywany
sukcesywnie.
2. Zamówione artykuły spożywcze będą dostarczane do Zespołu Placówek Oświatowych
w Bogorii przez Wykonawcę jego środkiem transportu i na jego własny koszt .
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru
( reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie) Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany
w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
3. Wykonawca wystawi fakturę VAT lub rachunek za dokonany zakup – termin płatności
min.14 dni od daty wystawienia faktury VAT lub rachunku.
III. Miejsce i termin składania i otwierania ofert.
1. Formularz ofertowy należy złożyć w terminie do dnia 07.01.2021 roku do godz. 1200
w siedzibie Zamawiającego.
2. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku .
3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty
w siedzibie Zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie
ofertowe na dostawę artykułów żywnościowych”

4. Otwarcie i wybór nastąpi 07.01.2021 roku o godzinie 13 00 w siedzibie
Zamawiającego.
IV. Kryteria oceny oferty.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy , którego oferta odpowiada zasadom
określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą
Ocenie będzie podlegać cena ofertowa zamówienia, cena ta będzie stała
i obowiązująca przez cały czas trwania umowy.
2. Zamawiajacy powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania.
3. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
.
V. Informacje dodatkowe.
1. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny na każdym etapie postępowania.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania
ofertowego.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami.
Janina Łucka Tel. 158674026 lub 607 497 258

