
Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach 
Cieśle 63 
29 – 105 Krasocin 

 
 

 Cieśle dn. 04.07.2018 r.  
   

ZAPYTANIE OFERTOWE 
na 

dostawy artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach  
w roku szkolnym 2018/2019 

 
Na podstawie art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) niniejsze postepowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów 
przywołanej ustawy.  
  
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 
Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach 
Siedziba: Cieśle 63, 29 – 105 Krasocin 
NIP:  656 204 90 26 
REGON: 001170655 
Tel.:  41 385 51 34 
e – mail: szkola.ciesle@interia.pl 
https://spciesle.edupage.org/     

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
1. Nazwa postepowania nadana przez Zamawiającego: „Dostawa artykułów 

spożywczych do Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach  
w roku szkolnym 2018/2019”  

2. Dostawa artykułów spożywczych, pieczywa, owoców i warzyw, mięsa i mrożonek na 
potrzeby Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach w okresie od 
1 września 2018 r. do 21 czerwca 2018 r. w ilościach i asortymentach określonych  
w formularzach cenowych stanowiących integralną część zapytania ofertowego. 
Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia możliwość częściowej 
zmiany asortymentu bez konieczności przeprowadzania dodatkowej procedury 
oraz zmiany zapisów zawartej umowy. 

3. Dostawy będą realizowane transportem dostawcy i na jego koszt. 
4. Dostarczane artykuły winny spełniać wymagania jakościowe Polskich Norm, posiadać 

aktualny atest producenta i świadectwa jakości wymagane przepisami prawa. 
5. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 następujących części: 

 część nr 1 „Mięso, produkty mięsne i wędliny”, 

 część nr 2 „Warzywa i owoce”, 

 część nr 3 „Pieczywo, wyroby piekarsko – ciastkarskie”, 

 część nr 4 „Inne produkty spożywcze” 

 część nr 5 „Mrożonki”. 
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wybrane części 

zamówienia zgodne z formularzem cenowym. Wykonawca może złożyć ofertę na 
jedną, kilka lub na wszystkie części zamówienia. 

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy którzy: 
a. posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie; 
b. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia; 
c. posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia. 



III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
1. Zamówienia będą realizowane w terminie od dnia 1 września 2018 r. do 21 czerwca 

2019 r., sukcesywnie po telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu dostawy  
i transportem dostawcy w terminie uzgodnionym podczas składania zamówienia. 

2. Miejscem dostawy zamówionych artykułów spożywczych jest Szkoła Podstawowa im. 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach. 
 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:  
1. Ofertę stanowi wypełniony druk „Formularz cenowy” (załączniki nr 2 a-e) wraz  

z drukiem „Formularz oferty” (załącznik nr 1). 
Brak załączonego formularza cenowego będzie podstawą do odrzucenia oferty. 
Oferenci ubiegający się o dostawy na kilka części winni sporządzić oddzielnie oferty 
na każdy asortyment towarowy według załączników. 

2. W przypadku oferowania innej gramatury opakowań należy cenę za opakowanie 
przeliczyć na gramaturę wymaganą w formularzu cenowym oraz w kolumnie nr 10 
Uwagi wpisać gramaturę proponowanego produktu. 

3. Wykonawca może zaproponować produkty innego producenta niż wskazane  
w formularzu cenowym pod warunkiem, że ich jakość oraz walory smakowe będą 
takiej samej jakości lub lepsze. W takim przypadku w kolumnie nr 10 Uwagi wpisać 
nazwę producenta proponowanego produktu. 

4. Oferta powinna zawierać: 

 datę sporządzenia, 

 zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr NIP, nr telefonu, 

 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu (załącznik nr 
4.) 

Oferta nie odpowiadająca warunkom stawianym przez Zamawiającego nie zostanie 
rozpatrzona. 

 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 14 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00, osobiście lub za 
pośrednictwem poczty tradycyjnej w siedzibie  

Samorządowego Centrum Oświaty  w Krasocinie 
ul. Macierzy Szkolnej 1, 29 – 105 Krasocin 

 pokój nr 10 
(budynek Urzędu Gminy Krasocin )  

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 sierpnia 2018 r. od godz. 10:15 w siedzibie 
Samorządowego Centrum Oświaty w Krasocinie. 

 
3. Składając ofertę osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, ofertę należy 

umieścić w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie i opisać w następujący sposób: 
 

Oferta na: „Dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej im. bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki w Cieślach w roku szkolnym 2018/2019” 

Część nr : ...........” .......................................................” 
( wpisać nr i nazwę części) 

 

Nie otwierać wcześniej niż 14 sierpnia 2018 r. przed godz. 10:15. 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

 
 



VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
2. Z oferentami, którzy zaproponują najkorzystniejsze warunki realizacji dostaw zostaną 

zawarte umowy na dostawy towarów w poszczególnych częściach zamówienia (wzór 
umowy – załącznik nr 3). 

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie na ich wniosek. 
 

VII.  KRYTERIA OCENY OFERT: 
1. W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest CENA. 
2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta spełniająca wszystkie wymagania stawiane 

przez Zamawiającego oraz mająca najniższą cenę. 
3. Zamawiający dokona oceny, a następnie wyboru najkorzystniejszej oferty wg 

następującego wzoru: 
 

𝐶𝑚𝑖𝑛 

𝐶𝑏𝑎𝑑
∗ 100 𝑝𝑘𝑡 = 𝐶 

 

Cmin.  -  oferta z najniższą ceną 

Cbad - cena badanej oferty 

C - liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena 

  
VIII. INFORMACJE DODATKOWE: 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi  
i jakościowymi wymaganymi dla przedmiotu zamówienia. 

2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 
5. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Szkoły Podstawowej im. bł. 

ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach do zawarcia umowy. 
6. Osoba z Samorządowego Centrum Oświaty w Krasocinie upoważniona do udzielania 

informacji w zakresie procedury i przedmiotu zamówienia: Borkowski Piotr,  
tel.: 41 391 73 17. 

7. Załączniki: 
1. formularz oferty. 
2.  a – e formularze cenowe dla poszczególnych części zamówienia. 
3. wzór umowy. 
4. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu. 

  
 

Zatwierdzam: 
 

                 Dyrektor Szkoły Podstawowej  
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach 

 
                      Aneta Jończyk 

 


