
                                                                              Szczecin dnia 30.06.2022 r. 

 

                                Zapytanie ofertowe na artykuły żywnościowe 

 
Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę produktów żywnościowych na potrzeby stołówki 

szkolnej Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie na  okres od września 2022 r. do grudnia 

2022r. 

. 

Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów żywnościowych podzielonych 

na 9 pakietów.  

             PAKIET I-  Artykuły ogólnospożywcze,    

             PAKIET II - Nabiał i przetwory mleczarskie,  

              PAKIET III - Jaja, 

              PAKIET IV – Pieczywo i wyroby cukiernicze,   

              PAKIET V – Warzywa świeże, owoce, kiszonki, 

              PAKIET VI - Ziemniaki,   

              PAKIET VII – Mrożone warzywa, owoce i ryby, 

              PAKIET VIII – Mięso i drób (świeże), produktywędliniarskie,  

              PAKIET IX Wyroby garmażeryjne mączne.                       

 

2. Każdy z pakietów traktowany jest oddzielnie i podlegał będzie odrębnej ocenie. Wybrana 

zostanie oferta najkorzystniejsza w obrębie danego pakietu. Towar, o którym mowa, 

powinien odpowiadać obowiązującym normom technicznym, smakowym i sanitarno-

epidemiologicznym, posiadać ważny termin przydatności do spożycia oraz spakowany w 

opakowania zabezpieczające przed uszkodzeniem. 

3. Koszty zakupu, dostawy i rozładunku artykułów żywnościowych dla stołówkiszkolnej i 

opakowania zabezpieczające artykuły spożywcze przed uszkodzeniem w trakcie 

transportu oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia po 

stronie Wykonawcy. 

4. Ceny jednostkowe z oferty Wykonawcy są niezmienne przez czas trwania umowy, 

uwzględniają w swej wartości wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz 

wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności wymienione 

w pkt. 3. Wyjątkiem są szczególne warunki. 

5. Wskazane w załącznikach do formularza ofertowego ilości oraz asortyment 

poszczególnych artykułów są szacunkowe i w związku z tym Zamawiający zastrzega 

sobie prawo zamówienia mniejszej ilości towaru i z tego tytułu wykonawcy nie będą 

przysługiwały żadne roszczenia 

6. Wartość zamówienia należy ustalić, podając ceny jednostkowe na każdy asortyment 

wyszczególniony w pakiecie oraz cenę na cały pakiet. Cena podana w ofercie powinna 



zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia łącznie z podatkiem od 

towarów i usług VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie trwania umowy. 

  Sposób i termin składania ofert: 

1. Oferty wg załączonego wzoru należy składać pisemnie w terminie do dnia 29.08.2022 

do godz. 12:00 

2. Ofertę należy złożyć w kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy.             

 

 

            Termin wykonania zamówienia: 

            Umowa zostanie zawarta  01.09.2022 r. do dnia 31.12.2022r. 

 

 Inne wymagania i warunki 

         1. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki 

             rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 

   2.  Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami: Hanna Czopko, Tel.  91 2222007 

 

 

 

 


