Znak sprawy: SP4.3601.

.2017

Zelów 09.01.2017 r.

……………………………………………………………..
……………………………………………………………
…………………………………………………………..
……………………………………………………………

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.

Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Zelów, 97-425 Zelów ul. Żeromskiego 23 NIP 769-20-51-648
reprezentowana przez Jana Karola Kozłowskiego – dyrektora Szkoły Podstawowej
nr 4 w Zelowie

II.

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe

III.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pakiet artykułów spożywczych w ilości
i asortymencie wyszczególnionym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego. Dostawy realizowane będą na koszt i ryzyko dostawcy. Realizacja
zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie do 23 czerwca 2017 r. Miejsce
realizacji zamówienia – magazyny stołówki Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelowie,
ul. Żeromskiego 53. Upoważniony przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 4 w
Zelowie z 3–dniowym wyprzedzeniem będzie przekazywał zamówienie co do
rodzaju i ilości potrzebnego towaru. Końcowe ilości zamówionego towaru będą
wynikały z rzeczywistego zapotrzebowania Szkoły i mogą się różnić od ilości
określonych i opisanych w pakiecie artykułów spożywczych.

IV.

Termin wykonania zamówienia
Terminem wykonania zamówienia jest okres od dnia 01 lutego 2017 r. do dnia 23
czerwca 2017 r.
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V.

Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
1. Jedynym kryterium oceny oferty będzie cena./ cena = 100%,
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie,
która spełnia wszystkie wymagania określone we wzorze umowy stanowiącej
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć do dnia 18 stycznia 2017 r.
do godz. 1200,
2. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną (www. sp4zelow@interia.pl) lub

VI.

w siedzibie odbiorcy zamówienia – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka
Sienkiewicza w Zelowie, ul, Żeromskiego 53, 97-425 Zelów.
VII.

Opis sposobu obliczania ceny
Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest
zobowiązany zapłacić wykonawcy za dostarczone artykuły spożywcze, w cenie
uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na
podstawie odrębnych przepisów podlega obciążeniu takim podatkiem.
Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu określonym, jako załącznik
nr 1 dla każdej pozycji wyszczególnionej w pakiecie w wartościach netto i brutto.

VIII.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy.

1. Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego,
2. Umowa zostanie zawarta w siedzibie odbiorcy zamówienia

w ciągu 7 dni od

rozstrzygnięcia ofert,
3. Do zawarcia umowy Wykonawca skieruje osobę uprawnioną.

IX.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej określa dział VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U z dnia 09.08.2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).
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