
Młochów, 06.12.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019

Dotyczy: Dostawy artykułów żywnościowych do stołówki przedszkolnej 
w Przedszkolu Publicznym w Młochowie

I. Na przedmiot zamówienia składają się części:

Część 1.   Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich

Część 2. Dostawa mięsa, drobiu i wędlin

Część 3. Dostawa różnych produktów spożywczych

Część 4. Dostawa ziemniaków, owoców i warzyw

Część 5. Dostawa produktów mleczarskich

Część 6. Dostawa ryby mrożonej i przetworów rybnych

Część 7. Dostawa produktów mrożonych 

Część 8. Dostawa jaj

II. Terminy wykonania zamówienia: od 2.01.2020 do 31.12.2020 r.

III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem  zamówienia  jest  sukcesywna  dostawa  produktów  żywnościowych  do  stołówki
przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym w Młochowie przy ul. Źródlanej 3

Część 1.   Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich
Pieczywo  i  świeże  wyroby  piekarskie  powinny  być  dostarczane  w  koszach  plastikowych
posiadających  stosowne  atesty.  Opakowanie  nie  powinno  wykazywać  oznak  uszkodzeń
mechanicznych i oznak zabrudzenia. Towar musi być ułożony w koszach w sposób zabezpieczający
go przed uszkodzeniem lub obniżeniem jakości zarówno pod względem wartości odżywczych jak też
wartości organoleptycznych. Towar nie może wykazywać oznak nieświeżości lub zepsucia. Transport
powinien odbywać się zgodnie z wymogami HACCP i przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.
Przewidywana częstotliwość dostaw:   codziennie   nie później niż do godz. 7.15.
Szczegóły  dotyczące  ilości  i  asortymentu  dostaw  jednostkowych  ustalane  będą  na  podstawie
jadłospisów tygodniowych,  tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego.  Faktura za
dostarczony towar i dowód dostawy będzie dostarczany wraz z towarem.

Część 2. Dostawa mięsa, drobiu i wędlin
Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne powinny być dostarczane w zamkniętych opakowaniach
lub  pojemnikach  plastikowych  z  pokrywami  posiadającymi  stosowne  atesty,  czystych  i
nieuszkodzonych.  Mięso  i  wędliny muszą  być  świeże,  najwyższej  jakości,  przewożone  zgodnie  z
wymogami  HACCP  i  w  warunkach  spełniających  wymogi  sanitarno-epidemiologiczne.  Każdy
asortyment produktów powinien być dostarczony w oddzielnym pojemniku. Okres przydatności do
spożycia  dla  mięsa  powinien  wynosić  nie  mniej  niż  5  dni  od  daty  dostawy  do  magazynu
Zamawiającego.  W dniu dostawy wędliny powinny posiadać termin  przydatności  do spożycia  nie
krótszy  niż  ¾  terminu  liczonego  od  dnia  wyprodukowania,  oznaczonego  przez  producenta  na



dostarczonym  artykule.  Do  każdego  pojemnika  powinna  być  dołączona  etykieta  zawierająca  co
najmniej  następujące  dane:  nazwę  produktu,  termin  przydatności  do  spożycia,  nazwę  dostawcy -
producenta  z  adresem,  warunki  przechowywania  oraz  pozostałe  informacje  zgodne  z  aktualnie
obowiązującymi przepisami HACCP. 
Przewidywana częstotliwość dostaw: codziennie nie później niż do godz. 8.00.
Szczegóły  dotyczące  ilości  i  asortymentu  dostaw  jednostkowych  ustalane  będą  na  podstawie
jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego.
Faktura za dostarczony towar i dowód dostawy będzie dostarczany wraz z towarem.

Część 3. Dostawa różnych produktów spożywczych
Artykuły  spożywcze  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych,  nienaruszonych  opakowaniach
zawierających oznaczenia fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę przydatności do spożycia,
nazwę  i  adres  producenta  oraz  inne  oznakowania  zgodne  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie
przepisami prawa żywnościowego. Dostarczane produkty w dniu dostawy powinny posiadać termin
przydatności  do  spożycia  nie  krótszy  niż  1/2  terminu  liczonego  od  dnia  wyprodukowania,
oznaczonego  przez  producenta  na  dostarczonym  artykule.  Dostarczane  artykuły  spożywcze  w
zależności  od ich kategorii  muszą  przy każdej  dostawie posiadać wszystkie  niezbędne dokumenty
wymagane przepisami prawa w zakresie produktów żywnościowych. Transport powinien odbywać się
zgodnie z wymogami HACCP i przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.
Przewidywana częstotliwość dostaw:   1 x w tygodniu do godz. 9.00 lub wskazanej w zamówieniu.

Część 4. Dostawa ziemniaków, owoców i warzyw
Warzywa powinny być świeże, bez oznak zepsucia i pleśni. Powinny być dostarczane w pojemnikach
plastikowych bądź kartonowych posiadających stosowne atesty. Opakowanie nie powinno wykazywać
oznak uszkodzeń mechanicznych. Pojemniki nie mogą posiadać oznak zabrudzenia. Towar musi być
ułożony w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem lub obniżeniem jakości  pod względem
wartości odżywczych. Transport powinien odbywać się zgodnie z wymogami HACCP i przepisami
sanitarno-epidemiologicznymi.
Przewidywana częstotliwość dostaw: wg zamówienia.
Szczegóły  dotyczące  ilości  i  asortymentu  dostaw  jednostkowych  ustalane  będą  na  podstawie
jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego.
Faktura za dostarczony towar i dowód dostawy będzie dostarczany wraz z towarem.

Część 5. Dostawa produktów mleczarskich
Nabiał  i  wszystkie  jego  produkty  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych,  nienaruszonych
opakowaniach  zawierających  oznaczenia  fabryczne  tzn.  rodzaj,  nazwę  wyrobu,  ilość,  datę
przydatności  do spożycia,  nazwę i adres producenta.  Przewożone zgodnie z wymogami  HACCP i
przepisami  sanitarno-epidemiologicznymi.  Okres  przydatności  do  spożycia  powinien  wynosić  nie
mniej  niż 10 dni od daty dostawy do magazynu Zamawiającego. Dostarczane artykuły spożywcze
muszą przy każdej dostawie posiadać wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa w
zakresie produktów żywnościowych.
Przewidywana częstotliwość dostaw   - codziennie do godz. 8.00;
Szczegóły  dotyczące  ilości  i  asortymentu  dostaw  jednostkowych  ustalane  będą  na  podstawie
jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego.
Faktura za dostarczony towar i dowód dostawy będzie dostarczany wraz z towarem.

Część 6. Dostawa ryby mrożonej i przetworów rybnych
Mrożonki powinny być dostarczane w zamkniętych opakowaniach lub pojemnikach, posiadających
stosowne  atesty,  bez  oznak  rozmrożenia.  Opakowania  nie  powinny wykazywać  oznak uszkodzeń
mechanicznych.  Dostarczane  produkty w dniu  dostawy powinny posiadać termin  przydatności  do
spożycia  nie  krótszy  niż  ¾  terminu  liczonego  od  dnia  wyprodukowania,  oznaczonego  przez
producenta na dostarczonym artykule. Transport powinien odbywać się zgodnie z wymogami HACCP
i przepisami sanitarno-epidemiologicznymi. 
Przewidywana częstotliwość dostaw:   – wg zamówienia;



Szczegóły  dotyczące  ilości  i  asortymentu  dostaw  jednostkowych  ustalane  będą  na  podstawie
jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego.
Faktura za dostarczony towar i dowód dostawy będzie dostarczany wraz z towarem.
Część 7. Dostawa produktów mrożonych 
Mrożonki powinny być dostarczane w zamkniętych opakowaniach lub pojemnikach, posiadających
stosowne  atesty,  bez  oznak  rozmrożenia.  Opakowania  nie  powinny wykazywać  oznak uszkodzeń
mechanicznych.  Dostarczane  produkty w dniu  dostawy powinny posiadać termin  przydatności  do
spożycia  nie  krótszy  niż  ¾  terminu  liczonego  od  dnia  wyprodukowania,  oznaczonego  przez
producenta na dostarczonym artykule. Transport powinien odbywać się zgodnie z wymogami HACCP
i przepisami sanitarno-epidemiologicznymi. 
Przewidywana częstotliwość dostaw:   – 1 x w tygodniu do godz. 9.00 lub wskazanej w zamówieniu;
Szczegóły  dotyczące  ilości  i  asortymentu  dostaw  jednostkowych  ustalane  będą  na  podstawie
jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego.
Faktura za dostarczony towar i dowód dostawy będzie dostarczany wraz z towarem

Część 8. Dostawa jaj
Jaja przy każdej dostawie muszą posiadać dokumenty identyfikacyjne dla jaj konsumpcyjnych. Jaja
muszą być  przewożone zgodnie z wymogami  HACCP i przepisami  sanitarno-epidemiologicznymi.
Termin przydatności do spożycia powinien być nie krótszy niż 25 dni.
Przewidywana częstotliwość dostaw:   wg zamówienia;
Szczegóły  dotyczące  ilości  i  asortymentu  dostaw  jednostkowych  ustalane  będą  na  podstawie
jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego.
Faktura za dostarczony towar i dowód dostawy będzie dostarczany wraz z towarem.

IV. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty: cena 100%  (oddzielnie dla każdej 
części).

V. Wnioski o wyjaśnienia odnośnie postępowania o udzielnie przedmiotowego zamówienia należy 
składać w formie elektronicznej lub faksem lub pisemnej: e-mail: przedszkolemlochow@wp.pl; nr  
tel./ faks 22 729 90 19

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:
Dopuszcza się składanie ofert częściowych dla każdej części zamówienia. Wykonawca może 
złożyć ofertę na dowolną ilość części.
Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz lub formularze cenowe asortymentowe – stanowiące 
załączniki nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i złożyć w zaklejonej kopercie do dn.12.12.2019r.
do godz. 12:00 na adres: 
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W MŁOCHOWIE, UL. ŹRÓDLANA 3, 05-831 MŁOCHÓW, 
z dopiskiem: „DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH – Część …. 
- nie otwierać przed 12.12.2019r. godz. 12.00”.  
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Ogłoszenie wyników postępowania:
Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w ciągu 7 dni od upływu daty składania ofert
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo 
imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru.
Zamawiający może unieważnić postępowanie jeśli:

1) nie zostanie złożona żadna oferta,
2) jeśli cena oferty przekroczy kwotę środków przeznaczonych na realizację danej części 

zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł podwyższyć te kwotę,
3) jeśli wybrany Wykonawca odstąpi od podpisani aumowy a Zamawiający nie wyborze kolejnej

oferty.



w innych uzasadnionych przypadkach.

          
VIII. Zamawiający informuje, że:
1) podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z  punktu widzenia 
kryteriów przyjętych w ust. IV,
2) o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi Wykonawcę,
3) umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień określonych we wzorze umowy, który 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz danych w ofercie.
Jeśli wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę.


	Część 3. Dostawa różnych produktów spożywczych

