
Znak sprawy: 2301-2/2014                                                            Wschowa, dnia 28.11.2014 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 6/2014 z dn. 26 czerwca 2014 r. Dyrektora CKUiP we 

Wschowie w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, 

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 35.000 euro,           

art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U.                

z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 i art. 68 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) zwracam się                       

z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej  na dostawę artykułów 

spożywczych w poszczególnych pakietach. 

 

I. SKŁADAJĄCY ZAPYTANIE: 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego  

Plac Kosynierów 1 

67-400 Wschowa  

 

tel. 065 – 540 22 92 w. 29 fax. 065 – 540 22 92  

adres strony internetowej:  www.ckuip.wschowa.com.pl                                                                                         

e-mail –  ckuip@wschowa.com.pl                                                                                                                  

godziny urzędowania: od 7.30 do 15.00 

 

 

II. TRYB POSTĘPOWANIA: 

 

1. W oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych            

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zamówienie poniżej 30 000 euro netto będzie udzielone                             

z uwzględnieniem zasad celowości, oszczędności oraz terminowości oraz obowiązującym                  

u Zamawiającego „Regulaminem udzielania zamówień, których wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”. Zapytanie w celu wybrania 

najkorzystniejszej oferty zostaje wysłane pocztą do 3 dostawców oraz zamieszczone na 

stronie www.ckuip.wschowa.com.pl. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Szczegółowy przedmiot zamówienia wraz z kodami CPV zawarty jest w załączniku 

formularza ofertowego. 

 

1.   Przedmiotem zamówienia jest dostawa i sprzedaż artykułów spożywczych                                   

w poszczególnych pakietach.  

 

Dostawa i sprzedaż artykułów spożywczych w ilościach o gramaturze wskazanej w pakiecie. 

Wykonawca może zmienić gramaturę opakowań towarów na inną niż wynika z załącznika, 

przy równoczesnym skorygowaniu ilości opakowań tak, aby można było porównać wartość 

poszczególnych ofert. Przy takich zmianach prosimy o wzmiankowanie o tym fakcie w swojej 

ofercie (dołączyć informację przy pakiecie). 

mailto:ckuip@wschowa.com.pl
http://www.ckuip.wschowa.com.pl/


Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu dostawy w zakresie ilościowym       

i asortymentowym, w przypadku gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub 

innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. 

 

4.    W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu dostawy, Wykonawcy nie 

będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

 

5.   Wykonawca dostarczać będzie zamawiane towary transportem własnym, na własny koszt 

do stołówki internatu znajdującej się na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego                         

i Praktycznego we Wschowie . 

 

8.   Zamówienia składane będą telefonicznie lub pisemnie (faksem lub pocztą e-mail) co 

najmniej 12 godzin przed dostawą . 

 

9. Wymagany czas dostawy: codziennie – w dniach nauki szkolnej lub inne dni żywienia 

zbiorowego w godz. 600 – 800 lub w innych indywidualnych przypadkach, w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym.  

 

10. Produkty muszą być  zgodne z opisem w pakietach zamówieniowych , świeże, 

oryginalnie zapakowane i przewożone w sposób gwarantujący właściwe warunki sanitarne 

na czas transportu i dostawy oraz składowane w magazynie. 

 

11. Dostarczony Zamawiającemu produkt ma być pełnowartościowy, a w przypadku 

produktów  spożywczych z minimum 3 miesięczną datą przydatności do spożycia. 

 

12. Oferta w poszczególnych pakietach powinna być wypełniona w całości i uwzględniać 

sezonowość cen artykułów, upusty i rabaty. 

 

13. Zapłata za dostawy realizowana będzie w terminie do 21 dni, licząc od daty otrzymania 

faktury. Należności wnoszone będą na wskazane konto Wykonawcy. 

 

 

IV. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: 

 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych pod warunkiem, ze oferta obejmować 

będzie wszystkie artykuły składające się na dany pakiet: 

 

Pakiet nr 1 - wędliny wieprzowe i drobiowe oraz  mięso wieprzowe (CPV 15100000-9)  

Pakiet nr 2 - produkty mleczarskie (CPV 15500000-3) 

   Pakiet nr 3 - pieczywo, świeże wyroby piekarskie i  pierogi (CPV 15810000-9, 15851220-     

6)  

Pakiet nr 4 - ryby mrożone i wędzone, śledzie, sałatki  śledziowe, konserwy rybne,  

warzywa mrożone (CPV 15896000-5) 

Pakiet nr 5 - artykuły ogólnospożywcze, przyprawy, makarony, oleje roślinne, soki (CPV   

                       15800000-6)  

Pakiet nr 6 - drób (CPV 15131500-0)  

Pakiet nr 7 - jaja (CPV 03142500-3) 

Pakiet nr 8 - warzywa i owoce (CPV 03200000-3, 15300000-1)  

Pakiet nr 9 - warzywa przetworzone (CPV 15331000-7) 

 



 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 

1. Wymagany termin wykonania zamówienia:   od 01.01.2015 r.  do 31.12.2015 r. 

 

VI. KRYTERIA WYBORU OFERT I ICH ZNACZENIE: 

 

1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:  

 

S = ( Cmin / Cof.) x 100 

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie. 

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert, 

Cof. – zaoferowana cena danej oferty 

CENA = 100 punktów 

 

2. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które wpłyną w terminie i będą spełniały 

wymagania określone w zapytaniu. 

 

3. Do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena brutto oferowana ogółem za dany pakiet. 

 

 

VII. PRZYGOTOWANIE OFERT: 

 

1. Na ofertę składają się: 

a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

b) Formularz cenowy - załącznik nr 2 

c) Projekt umowy - załącznik nr 3 

3. Zamawiający informuje, że wskazany w załączniku nr 1 asortyment jest szacunkowy. 

 

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. 

 

5.  Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 

            

 

VIII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT: 

 

1. Oferta może być złożona osobiście lub drogą pocztową na adres określony w pkt I.  

do 17 grudnia 2014 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego). 

 

2. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami w sprawach 

merytorycznych i w sprawach niniejszej procedury jest: Elżbieta Gała – starszy referent ds. 

materiałowych 65 540 22 92 w. 29 

 

3. Termin związania ofertą - 30 dni od daty upływu składania ofert. 

 

4. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie 

jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się                               

z koniecznością zawarcia przez niego umowy. 



 

Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty: 

 

1.  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu (zamkniętej kopercie) zaadresowanej 

do 

Zamawiającego na adres: 

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego  

Plac Kosynierów 1 

67-400 Wschowa  

 

i oznakowanej następująco: 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PAKIET nr………… - nazwa ………………..  

Nie otwierać przed dniem 17.12.2014 r. godz. 1500 
2.  Na w/w kopercie powinien znajdować się dokładny adres oferenta. 

 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty lub braku którejkolwiek  z wymaganych informacji. 

 

IX. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY: 

 

1. Informacja o wyniku zapytania zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

www.ckuip.wschowa.com.pl, oraz zostanie przesłana drogą pocztową do wykonawców.  

 

2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 

wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, bez obowiązku przeprowadzenia ich 

ponownej oceny. 

 

3. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie 

jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się                                 

z koniecznością zawarcia przez niego umowy. 

 

Załączniki: 

 

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

Formularz cenowy - załącznik nr 2 

Projekt umowy - załącznik nr 3 


