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             ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014

I.ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne
ul. Przedszkolna 1  44-238Czerwionka-Leszczyny
II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów 
żywnościowych dla stołówki szkolnej.

2. Środki czystości, inne artykuły chemiczne oraz akcesoria do sprzątania.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

-artykuły ogólnospożywcze i warzywa zał. nr 1
-mrożonki  zał. nr 2
-świeży drób i podroby  zał. nr 3
-środki czystości zał. nr 4

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:
-posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności
-posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponują    osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia

-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia
III.TERMIN  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia :
-artykuły ogólnospożywcze i warzywa, mrożonki oraz drób
od marca do grudnia 2014r./ z wyłączeniem lipca i sierpnia- wakacje /
-środki czystości od marca do grudnia 2014r.

Dostawy częściowe, sukcesywne będą zamawiane pisemnie lub telefonicznie najpóźniej 
dzień wcześniej w godz. od 800 do14oo.
Wykonawca dostarczy produkty żywnościowe spełniające odpowiednie wymogi 
sanitarne i smakowe  własnym transportem oraz środki czystości na własny koszt i 
odpowiedzialność.
IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
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Oferent powinien stworzyć ofertę na” Formularzu zapytania o cenę brutto”,
który powinien być opatrzony pieczątką firmową, ma posiadać datę sporządzenia, 
adres oferenta ,nr telefonu i NIP oraz podpisany czytelnie przez wykonawcę.
.
V.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem :poczty elektronicznej na adres: 
zssczerwionka-leszczyny@wp.pl,
faksem na nr +48/32/4312 991,poczty,kuriera lub też dostarczona osobiście  w 
zaklejonej kopercie z napisem „Zapytanie ofertowe ”na adres: ul. Przedszkolna 1
44-238Czerwionka-Leszczyny do sekretariatu szkoły.
2.Termin składania ofert upływa 25lutego.2014r. o godz. 12 oo

3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić  lub wycofać swoja 
ofertę.
5.W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6.zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:
http://bip.zss-leszczyny.pl/
VI.OCENA OFERT
-Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny 
brutto.
-ocena ofert zostanie dokonana w dniu 25 .02.2014r. o godz.1215

-O wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty Zainteresowani zostaną 
powiadomieni telefonicznie.
VII.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
Dodatkowych informacji udziela intendent w Zespole Szkół Specjalnych Wanda 
Gołąbek –nr tel. /32/4312 991

Sporządził                                                                            Zatwierdził
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