
ZAPYTANIE OFERTOWE 

na dostawę artykułów spożywczych - mrożone owoce, warzywa, ryby 

                 Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę produktów żywnościowych na potrzeby 

stołówki Szkoły Podstawowej w Straszynie im. Ignacego Krasickiego w Straszynie. Wartośd 

zamówienia poniżej 30 tys. euro. 

Zamawiający: 

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego  w Straszynie  

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych - mrożone owoce, 

warzywa, ryby do Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Straszynie: 

 Włoszczyzna  

 Marchewka z groszkiem 

 Brokuły 

 Kalafior 

 Marchewka mini 

 Marchewka plastry 

 Fasolka szparagowa 

 Cebula plastry 

 Cebula kostka 

 Pieczarki 

 Papryka kolorowa 

 Groszek zielony 

 Truskawki 

 Jagody 

 Maliny 

 Ryba mintaj w panierce ziołowej / Frosta/ 

 Ryba mintaj nuggetsy /Frosta/ 

 Ryba mintaj w panierce z serem / Frosta/ 

 Ryba łosoś w panierce /Frosta/ 

 Dorsz mrożony filet 

 Łosoś mrożony 

 Dorsz filet b/s 

 Mintaj filet b/s 

 Szpinak liście  

 Szpinak rozdrobniony 

 Bukiet warzyw 

2. Dostawa zamawianych artykułów spożywczych – mrożone owoce, warzywa, ryby 

odbywad się będzie sukcesywnie, po uprzednim złożeniu telefonicznego zamówienia w 

okresie od 18.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 



 

3. Dostawa będzie następowała na podstawie indywidualnych zamówieo, a ostateczne 

rozliczenie wartości dokonanych zakupów będzie przeprowadzone wg faktycznie 

dostarczonej ilości towaru. 

4. Forma płatności odbywad się będzie przelewem minimum 14 dni od daty otrzymania 

faktury. 

5. Zamawiający wymaga, aby zamawiany towar był pełnowartościowy, świeży oraz 

spełniający wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. 

6. Cena powinna dotyczyd całego okresu podanego w pkt.2. 

7. Ofertę należy sporządzid na załączonym formularzu ofertowym (termin ważności oferty 

wynosi 14 dni) do 14.01.2021 r.  

8. Wybór oferenta nastąpi po przeanalizowaniu ceny, terminu realizacji, walorów 

smakowych, danych składników oraz bliskością miejsca dowozu. 

 

 

 

       Załączniki: 

        1.   Formularz ofertowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                      

 
 

 

                                                                                              Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

………………………………………………………. 
(imię i nazwisko/nazwa i adres Wykonawcy)                                                             (miejscowośd i data) 

 

                                                                                            Oferta 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych  

- mrożone owoce, warzywa, ryby 

Oferent: 

nazwa/imię i nazwisko 
Oferenta 

 

adres Oferenta 
 

 

Nr telefonu 
 

 

Fax  
 

 

adres e-mail 
 

 

 

Dostawa artykułów spożywczych zgodnie z załączoną ofertą zestawieniem oraz zgodnie 

z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

 

 

1. Oświadczam, że jestem w stanie zrealizowad zamówienie zgodnie z wymogami                                   

określonymi w zapytaniu ofertowym. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z wymogami zamawiającego zamieszczonymi w   

zapytaniu ofertowym oraz je akceptuję i nie wnoszę żadnych zastrzeżeo. 

 

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

 

                                                                                                                          


