
Zaproszenie do składania ofert 

dla zamówień o wartości nieprzekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro 

 

Zespół Placówek Oświatowych w Dysie 

21-003 Ciecierzyn, Dys, ul. Lotników Polskich 4 

tel. (81) 756-13-14 

 

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: 

Dostawę produktów żywnościowych do stołówki Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie i  

oddziału zamiejscowego-  Przedszkola  w Nasutowie w 2021 roku 

 

• Nazwa i adres zamawiającego. 

Zespół Placówek Oświatowych w Dysie 

Dys, ul. Lotników Polskich 4, 21-003 Ciecierzyn 

                    tel.(81) 756-13-14 

 

• Rodzaj zamówienia: dostawa 

 

• Określenie przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki 

Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie i oddziału zamiejscowego - Przedszkola  w 

Nasutowie  w 2021 roku według wyszczególnienia zawartego w formularzu ofertowym oraz 

formularzach cenowych stanowiących załączniki do Zaproszenia do składania ofert. 

Miejsce dostawy artykułów żywnościowych: 

• stołówka nr 1: Zespół Placówek Oświatowych w Dysie, Dys, ul. Lotników Polskich 4, 

21-003 Ciecierzyn 

• stołówka nr 2: Przedszkole w Nasutowie, wchodzące w skład Zespołu Placówek 

Oświatowych w Dysie, Nasutów 99 D, 21-025 Niemce 

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:  

• Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnej dostawy produktów wymienionych w 

formularzu cenowym według potrzeb Zamawiającego. 

• Zamawiający z dwudniowym wyprzedzeniem powiadomi telefonicznie lub mailowo 

Wykonawcę o każdej dostawie oraz przekaże zamówienie, w którym określi rodzaj, 

ilość potrzebnego asortymentu artykułów żywnościowych planowanych na 5 dni 

roboczych oraz sukcesywne terminy ich dostaw. 

• Dostawy realizowane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. Realizacja zamówienia 

będzie odbywać się sukcesywnie do obydwu stołówek w ciągu roku kalendarzowego 

(2021 r.) w dniach nauki szkolnej (bez miesiąca sierpnia) od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 6.00 do 9.00. 



• Wykonawca powinien zachować odpowiednie warunki transportu i przechowywania 

dostarczanego towaru. Każda dostawa towaru, wymagająca załączenia handlowego 

dokumentu identyfikacyjnego, musi posiadać taki dokument. 

• Dostawy winny się odbywać w odpowiednio przystosowanych pojemnikach 

(opakowaniach) stanowiących własność Wykonawcy i spełniających wymagania 

przewidziane do przechowywania żywności. Wykonawca użyczy nieodpłatnie 

ewentualnie potrzebnych pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do 

siedziby Zamawiającego na okres do następnej dostawy.  

• Dostarczone produkty maja być dobrej jakości pod względem właściwości 

organoleptycznych (wygląd, smak, zapach) i odżywczych. 

• Każdy produkt powinien być dostarczony w jego początkowym okresie przydatności 

do spożycia. 

• Wykonawca zobowiązany będzie do okazania wymaganymi prawem atestów 

dotyczących żywności oraz opakowań na każde żądanie Zamawiającego. 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia do 20% mniejszej lub większej  ilości 

towaru niż określona w ofercie. 

• Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z 

tytułu zmniejszenia zamówienia. 

• Zamawiający zastrzega sobie niezmienność cen przez cały okres trwania umowy. 

• Dopuszcza się możliwość zmiany ilości poszczególnego asortymentu. 

• Zamawiający przewiduje możliwość składania zamówień pilnych, które Wykonawca 

zobowiązuje się wykonać na następny dzień roboczy. 

• Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczonego towaru i 

dostarczenia nowej partii do siedziby Zamawiającego w dniu złożenia reklamacji. 

• Do składania zamówień Zamawiający upoważni wybranego pracownika.  

 

• Oferty częściowe – części zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziałach na następujące części: 

 Część 1: Produkty mleczarskie 

 Część 2: Drób i wyroby drobiarskie – świeże 

 Część 3: Mięso, wędliny i tłuszcze zwierzęce – świeże 

 Część 4: Warzywa mrożone 

 Część 5: Jaja kurze 

 Część 6: Warzywa i owoce świeże 

             Część 7: Różne produkty spożywcze, artykuły sypkie, makarony, przyprawy i   

                            przetwory, oleje. 

Część 8: Pieczywo i wyroby piekarskie 

 Część 9: Wędliny drobiowe świeże 

 

• Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia. 



Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać telefonicznie tel. 

( 81)  756-13-14 wew. 24 w godz. 7.00-15.00  

 

• Termin wykonania zamówienia. 

Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia 04 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 

2021 r. 

 

• Opis wymagań stawianych wykonawcy. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania 

dotyczące: 

• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 

• posiadania wiedzy i doświadczenia, 

• dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

• sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

Ofertę należy sporządzić na dostarczonym formularzu ofertowym wraz z załączonym 

formularzem cenowym. 

 

• Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę, spełniającego określone wyżej wymagania 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

• Miejsce i termin składania ofert i otwarcia ofert. 

Oferty należy przesłać na adres mailowy sekretariat@zpodys.pl w terminie do dnia  

14 grudnia 2021 r  (poniedziałek) . 

Oferty będą otwierane w dniu  15 grudnia 2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego. 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

• Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę firmy, siedzibę i adres 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie zamieszczona na stronie placówki. 

 

• Informacje o terminie i miejscu podpisania umowy. 

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 

 

 


