
 

Nr  1.2016

DOKUMENTACJA Z PRZEPROWADZONEGO
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro

zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) ustawy nie stosuje się

1. Przedmiot zamówienia: 
CPV: 15300000-1  owoce, warzywa i podobne produkty

kod numeryczny wraz treścią wg rozporządzenia w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Nazwa zamówienia: 
Dostawy artykułów żywnościowych do stołówki przedszkolnej w Przedszkolu

Publicznym w Młochowie
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

które jest dostawą / usługą / robotą budowlaną*).

2. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi netto 86.500,00 zł  = 20.719,06 euro

Wartość w euro została przeliczona wg średniego kursu złotego 4,1749 zł w stosunku do euro
stanowiącego  podstawę  przeliczania  wartości  zamówień  publicznych,  zgodnie  z  §  1
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254).

3. Przeprowadzono postępowanie:
 telefonicznie*) w dniu .....................r.

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Nr telefonu Cena netto Cena brutto
1. - - - -
2. - - - -
3. - - - -
4. - - - -

 wysłano  zapytanie  ofertowe  w  formie  faxu/drogą  elektroniczną  /pisemnie*)  w  dniu
................ r. do Wykonawców:
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Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Nr faxu lub e-mail 
1. - -
2. - -
3. - -
4. - -

x zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu *) w dniu 15.12.2016 r.
- na stronie internetowej  www.bip.przedszkolewmlochowie.pl
- w miejscu publicznie dostępnym: Przedszkole Publiczne, 05-831 Młochów, ul. Źródlana 3 

4. Do dnia 21 grudnia 2016 r. nie wpłynęły żadne oferty:

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto
1. - -
2. - -

5. Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty najkorzystniejszej: 
Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęły żadne oferty.

                                                            ......................................................................
                            podpis pracownika na samodzielnym stanowisku

Młochów, dnia 27 grudnia 2016 r.         Zatwierdzam: ................................................................. 
podpis Dyrektora Przedszkola Publicznego w Młochowie

niepotrzebne skreślić*)   
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