ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę artykułów spożywczych - suche, oleje , koncentraty, przyprawy
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 – suche, oleje,
koncentraty, przyprawy do Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Straszynie.




































Mąka luksusowa
cukier
Groch łuskany
Koncentrat pomidorowy
Kasza bulgur
Kasza jęczmienna
Kasza gryczana
Pomidory bez skóry w puszce
Olej 5 lit
Ryż paraboliczny 5kg
Makaron świderki
Makaron spagetti
Makaron nitki
Makaron muszelka
Ciastka zbożowe sante
Mieszanka studencka sante
Batoniki cranch
Sól spożywcza
Pieprz
Oregano
Majeranek
Sok jabłkowy b/c
Zioła prowansalskie
Przyprawa do zup be
wzmacniaczy smaków
Mus owocowy kubuś
Fasola czerwona konserwowa
Cukier wanilinowy
Czosnek granulowany
Keczup
Liśd laurowy
Miód wielokwiatowy
Jabłka prażone b/c
Żur biały naturalny
Kmin rzymski
Przyprawa do gyrosa

2. Dostawa zamawianych artykułów spożywczych - suche, oleje, koncentraty, przyprawy
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
- suche, oleje , koncentraty, przyprawy
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.

……………………………...

