Zbąszyń, dnia 26.11.2018 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Zbąszyniu
ul. Mostowa 10
64-360 Zbąszyń

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 64.ZSP.ZP.2018
Zamawiający, prowadząc postępowanie na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2014r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w formie rozeznania
cenowego, zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę jaj świeżych.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jaj świeżych :
 jaja świeże, rozmiar M o wadze 53g – 63g, w ilości 15000 sztuk.
 jaja mają być dostarczane do kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zbąszyniu,
ul. Mostowa 10 oraz do Przedszkola w Zbąszyniu, pl. Wolności 13, w ilościach
wcześniej ustalonych z kierownikiem stołówki,
 dostawy jaj żywnościowych odbywać się będą w okresach 1 – 5 dniowych, w godzinach
od 7.00 – 15.00, w zależności od potrzeb zamawiającego,
 zamówienia będą składane drogą telefoniczną najpóźniej na 1 dzień przed realizacją
zamówienia
 Wykonawca dostarczy zamawiane jaja bez względu na zamawiane ilości,
 jaja muszą pochodzić wyłącznie z produkcji krajowej,
 dostarczone jaja muszą być świeże, z co najmniej 14-dniowym terminem przydatności
do spożycia,
 do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Handlowy Dokument
Identyfikacyjny (HDI) z określeniem daty zniesienia jaj oraz kserokopię aktualnych
badań w kierunku salmonellozy
 w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru,
reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się do jego
wymiany na towar wolny od wad w ciągu 24 godzin, w ilościach zakwestionowanych
przez Zamawiającego.
 Wykonawca dostarczać będzie towar na własny koszt,
 Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków transportu
spełniających wymogi sanitarne.
Płatność będzie następować cyklicznie, 2 – 3 razy w miesiącu, na podstawie
faktury/rachunku wystawionej przez Wykonawcę.
2. Termin realizacji zamówienia: styczeń – czerwiec 2019 r.
3. Kryterium wyboru ofert przez zamawiającego: najniższa cena
4. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
- wypełniony formularz ofertowy (zał. 1)
- wykonawca winien przedłożyć certyfikat HACCP,

- w przypadku producenta jaj należy załączyć decyzję o nadaniu numeru weterynaryjnego,
- w przypadku hurtowni lub pośrednika należy załączyć kserokopię decyzji w sprawie
zatwierdzenia zakładu do wprowadzenia do obrotu jaj,
- należy przedłożyć decyzję właściwego organu inspekcji sanitarnej lub powiatowego lekarza
weterynarii zatwierdzającą środek transportu, którym będzie dostarczany towar
5. Opis sposobu przeliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli
występuje;
b) cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, a w szczególności koszt
zakupu, produkcji, transportu i rozładunku towaru,
c) uwzględnić wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się
wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania
ofertą).
6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 03.12.2018r.
do godz. 10.00 na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń, skanem drogą elektroniczną na adres:
spzbaszyn@interia.pl (w tytule e-maila wpisać: „oferta na zakup i dostawę jaj świeżych”) lub
pocztą tradycyjną na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64360 Zbąszyń.
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie
rozpatrywana.
7. Warunki udziału w postępowaniu: złożenie oferty w wyznaczonym terminie.
8. Termin związania ofertą: 7 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
9. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich
Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej jednostki.
10. Podpisanie umowy/zamówienia:
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zleci realizację przedmiotu
umowy.
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:
Bogumiła Mataczyna tel. 695 032 545

z poważaniem
Dyrektor ZSP w Zbąszyniu
Teresa Małycha

