Włodawa, 03.08.2022r.
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Komisji Edukacji Narodowej
22-200 Włodawa, ul. Kopernika 3
OR-230.3.2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie im. Komisji Edukacji Narodowej zaprasza
do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę
artykułów spożywczych do stołówki szkolnej.
W niniejszym postępowaniu o wartości poniżej kwoty 130 000,00 złotych, zgodnie z zastosowaniem przepisów
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2021) z
późniejszymi zmianami.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie obejmuje dostawę
1) Garmażerki
2) Mrożonek
3) Nabiału
4) Masy mięsnej
5) Warzyw
6) Ziemniaków
7) Pieczywa
8) Artykułów spożywczych ogólnych
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WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę
i doświadczenie niezbędne w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówiena.
Oferent składania oferty na poszczególne zamówienia osobno.
WARUNKI ZAMÓWIENIA I TERMIN REALIZACJI
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w terminie
od 01.09.2022 do 31.08.2023 z częstotliwością:
Garmażerki dostawa 3 razy w tygodniu.
Mrożonki dostawa 3 razy w tygodniu.
Nabiału dostawa 3 razy w tygodniu
Masy miesnej dostawa codzienna.
Warzyw dostawa codzienna
Ziemniaków dostawa 1 raz w tygodniu
Pieczywa dostawa codzienna.
Artykułów spożywczych ogólnych dostawa codzienna
Oferta powinna zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
związane z realizacją zadania, niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem
wszystkich opłat i podatków (w tym należny podatek VAT w wysokości określonej
w odrębnych przepisach – dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT).






Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich.
Cena ofertowa brutto określa całkowity koszt, jaki poniesie Zamawiający z tytułu
należytej, zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia w terminie 21
dni od złożenia faktur/rachunków.
Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert niespełniających opisanych powyżej
warunków zamówienia oraz ofert niekompletnych.

ZASADY OCENY OFERT
Jako kryterium wyboru oferty Zamawiający przyjmie najkorzystniejszą cenę za całość
zamówienia.

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
- Oferta powinna
zawierać wypełnione dokumenty: wykaz przedmiotu zamówienia,
oświadczenie o spełnieniu udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne stanowiące
załączniki do ogłoszenia.
- Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który zaoferuje
najniższą cenę za całość.
- Ofertę należy składać w terminie do dnia 19.08.2022r. do godz.14:00 zgodnie
z załączonym formularzem osobiście, listownie lub e-mailowo
Szkoła Podstawowa nr 2 we Włodawie im. Komisji Edukacji Narodowej,
ul. Kopernika 3, 22-200 Włodawa, Tel. 82 572 13 45
e-mail: sekretariat@sp2wlodawa.pl
Oferty, które wpłynął po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oferent któremu zostanie udzielone zamówienie zostanie poinformowany telefonicznie lub emailowo.
Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Elżbieta Wołoszun,
Tel. 82 572 13 45 wew 18
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