Białystok dn. 15.05.2015
Nasz znak: ZSS1.26.2.2.2015

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zespół Szkół Sportowych Nr 1 im. Synów Pułku
Reprezentowany przez Panią Dyrektor Elżbietę Rogowską
15-720 Białystok, ul. Promienna 13a
tel. 85 651-15-05, fax: 85 651-63-06
strona internetowa: www.sp29bialystok.republika.pl
adres poczty elektronicznej: zssport1bialystok@op.pl
zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem
wewnętrznym szkoły na dostawę artykułów mięsnych w roku szkolnym 2015/2016 do
Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 im. Synów Pułku w Białymstoku
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 styczeń
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2013 r. poz. 907)
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Zespołu
Szkół Sportowych Nr 1 im. Synów Pułku w Białymstoku przy ulicy Promiennej 13a, na
stronie internetowej www.sp29bialystok.republika.pl.
I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa artykułów mięsnych
CPV 15100000-9 produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
CPV 15112000-6 drób
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został wyszczególniony co do rodzaju w
załączniku nr 1 formularz ofertowy wykonawcy.
II.

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość dostarczanego towaru i oświadcza, że dostarczane
artykuły spożywcze nie są przeterminowane i posiadają termin przydatności minimum 3
dni od dnia dostawy.
2. Dostawa mięsa i przetworów mięsnych odbywać się będzie w zależności od bieżących
potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczany codziennie wg specyfikacji
złożonego telefonicznie zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy mięsa i przetworów
mięsnych wynosi 3 do 5 razy w tygodniu (z wyłączeniem okresów świątecznych, ferii
zimowych, wolnych sobót i niedziel, dni wolnych ustalonych przez Dyrektora szkoły) w
godzinach od 7.00 do 7.40. Dopuszcza się różnicę w ilościach pomiędzy złożonym
zamówieniem a realizacją dostawy nie więcej niż +/- 500 gram.
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3. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu artykułów spożywczych
dobrej jakości tj.: świeżych, I gatunku, czystych, bez objawów chorób pleśni, bez obcych
zapachów, o właściwej gramaturze oraz z właściwym terminem przydatności do spożycia.
Jakość sprzedawanego towaru będzie zgodna z wymaganiami Polskich Norm i
stosowanych przez producenta systemów kontroli jakości HACCP, będą oznaczone
zgodnie z obowiązującymi przepisami – Handlowy Dokument Informacyjny.
4. Wykonawca dostarczy każdorazowo na własny koszt zamówione artykuły spożywcze do
siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Białymstoku przy ulicy Promiennej 13a.
Dostawa obejmuje również wniesienie oraz rozładunek artykułów spożywczych w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności dostarczanych artykułów
spożywczych z warunkami zamówienia (co do ilości, jakości artykułów oraz terminu
przydatności do spożycia), Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do
wymiany zaoferowanego artykułu (w asortymencie, którego żądanie dotyczy) na produkt
nowy, wolny od wad, spełniający wymagania Zamawiającego i uzupełnienia braków
ilościowych w dostawie w przeciągu dwóch godzin.
6. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny netto przedstawionej w ofercie w załączniku nr 1
w wyniku podwyżek sezonowych ale nie więcej niż 7 % wyjściowej ceny netto.
Wykonawca ma obowiązek wcześniejszego poinformowania Wykonawcę o podwyżce
cen.
III.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie 10 miesięcy od dnia 07 września
2015 roku do dnia 23 czerwca 2016 roku z wyłączeniem okresów świątecznych, ferii
zimowych, wolnych sobót i niedziel, dni wolnych ustalonych przez Dyrektora szkoły.
2. Z wybranym dostawcą zostanie podpisana umowa, do której będzie dołączony załącznik
nr 1 (oferta Dostawcy). Dostawca zobowiązany będzie do dostarczania asortymentu
wymienionego w Załączniku nr 1 w cenach jakie zostały zawarte w jego ofercie.

IV.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT

1. W ofercie należy podać jednostkową cenę netto (zgodnie z jednostkami miary podanymi
w załączniku nr 1). Oferta będzie podlegała ocenie tylko wtedy, gdy będzie zawierała
ceny wszystkich artykułów wymienionych w wykazie cenowo – asortymentowym
stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy oraz
wymagane niżej informacje.
Oferta powinna:
- być opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres oferenta, numer telefonu/fax, numer NIP, REGON
- zawierać czytelny podpis wykonawcy;
Oferta powinna zawierać:
- cenę jednostkową netto,
- wartość podatku VAT
- cenę jednostkową brutto,
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V.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem poczty, kuriera lub też osobiście na
adres: ul. Promienna 13a, 15-720 Białystok do dnia 15 czerwca do godz. 12:00 wraz z
załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniej niż sześć miesięcy przed
datą złożenia oferty.
2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe –
artykuły mięsne”
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferty zostaną otwarte dnia 15 czerwca o godzinie 12.15
5. Wyłoniony Dostawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty
otwarcia ofert.
VI.
1.
2.

3.

KRYTERIA WYBORU DOSTAWCY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej
ceny – 100%
Zamawiający dokonuje płatności na podstawie faktur przelewowych, wystawionych z co
najmniej 14-dniowym terminem płatności od daty dostarczenia do Zespołu Szkół
Sportowych Nr 1 im. Synów Pułku prawidłowo wystawionej faktury VAT za
każdorazowo zrealizowane zamówienie.
Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.
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