
Bluszczów 07.12.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:   Gmina  Gorzyce, adres:  44-350  Gorzyce  przy  ul.  Kościelnej  15,  NIP 647-18-13-220,
reprezentowana przez  Katarzynę  Ciuraj  –  Dyrektora  Szkoły  Podstawowej  w  Bluszczowie,  adres:
44-362  Rogów,  ul.  Wiejska  8  działającą  na  podstawie  upoważnienia nr  ORG.0052.0134.2016
wydanego przez Wójta Gminy Gorzyce zaprasza do złożenia ofert na: 

2. Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych
3. Opis przedmiotu zamówienia:mięso, nabiał, owoce, mrożonki, artkuły sypkie, pieczywo

                                                                     (załączniki 1-6)
4. Wymagania dodatkowe: Codzienna dostawa towarów do godziny 7.00 ze względu braku magazynu
5. Termin realizacji zamówienia: 02.01.2023-31.12.2023
6. Okres gwarancji: produkty pełnowartościowe, zgodne z gwarancją producenta
7. Miejsce i termin złożenia oferty: sekretariat SP Bluszczów (44-362 Bluszczów, ul. Wiejska 8)  do dnia

15.12.2022 
8. Miejsce i termin otwarcia ofet:  sekretariat SP Bluszczów  16.12.2022
9. Informacje dodatkowe: brak
10. Informacje na temat negocjacji ceny: nie dotyczy
11. Możliwość zatrudnienia przez Wykonawcę Podwykonawcy: dopuszczalne
12. Warunki i termin płatności: przelewem w terminie14 dni po otrzymaniu faktury 
13.  Osoba  upoważniona  do  kontaktów  z  wykonawcami:  intendent  Helena  Boehm  tel.  500458696
w godzinach 7.00-13.00
14. Sposób przygotowania oferty: oferty należy sporządzić w formie pisemnej , w języku polskim
15. Kryterium wyboru oferty stanowi: 100% cena
16. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, w którym jedyne kryterium oceny ofert była cena,    
zamawiający wezwie wykonawców do złożenia  ofert  dodatkowych. Oferowana cena będzie  musiała być
równa bądź niższa niż cena złożona w ofercie pierwotnej.
17.   Zamawiający  unieważni  postępowanie  jeżeli  oferta  cenowa (kosztorys  ofertowy)  z  najniższą  ceną,
przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub występują inne
ważne przyczyny, w świetle których udzielenie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego

18.  Inne  informacje.  Ze  względu  braku  magazynu  w  placówce  dostawy  muszą  być  codzienne.
Przywożone własnym transportem do tego przystosowanym i nie będą za to pobierane dodatkowe
opłaty.
19.Załączniki do zapytania ofertowego stanowią: 
-  formularze cenowe (1-6)
-  wzór oferty wykonawcy (7)
                      
                                                                                                   

Dyrektor Szkoły
mgr Katarzyna Ciuraj

* niepotrzebne skreślić




