ZŻM.26.2.2017

Zapytanie ofertowe
dla zamówień artykułów żywnościowych
do Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku

1. Nazwa i adres firmy składającej ofertę :
…................................................................................................................................................
..........................................................................….....................................................................
2. Dyrekcja Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku prosi o przedstawienie propozycji
cenowych na wykonanie zadania: "Dostarczanie produktów: mleka i przetworów
mlecznych w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku do placówek ZŻM w Słupsku."
3. Nazwa/y produktów, jednostka miary, ilość, cena oraz wartość:
Lp.

Nazwa produktu

J.m.

Ilość

Cena jedn.

Stawka

Cena jedn.

netto w zł

podatku

brutto w zł

VAT

(suma iloczynu
kolumn 5
i 6)

1

2

3

4

1

Mleko świeże 2% Piątnica
butelka

l

1

2

Masło kostka extra 82%
tłuszczu Warlubie

g

200

3

Śmietana 18% Łaciata

g

250

4

Śmietana kwaśna 18% Piątnica

g

200

5

Serek homogenizowany
waniliowy Danio

g

140

6

Jogurt owocowy Jogobella

g

150

7

Twarożek Petit-Danone

g

50x4

8

Twarożek Petit-Danone

g

90x4

9

Ser żółty Gouda krojony
plastry

g

150

10 Ser twarogowy tłusty

g

1000

11 Jogurt Danonki do picia

g

100x4

5

6

7

Wartość pakietu netto ….................................................. VAT ….....................................................
Wartość pakietu brutto …................................................ Słownie …...............................................
4. Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej:

Oferty należy złożyć w kopercie w terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku
do godziny 15:00 w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.
5. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy
oraz napis: „Propozycja cenowa na wykonanie zadania: dostarczanie produktów:
mleka i przetworów mlecznych w okresie od 01.01.2018 r do 31.12.2018 roku.”
6. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Pani Intendent Mirosława
Zaborowska (nr tel: 59-842-67-56).
7. Informacje dotyczące zawarcia umowy: niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej
propozycji cenowej Zamawiający dostarczy do Wykonawcy umowę w sprawie realizacji
przedmiotu zamówienia.
8. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy:
a) Warunki dostawy towaru:
•

Oferent dostarcza produkty w dokładnie określonej ilości przez Zamawiającego.

•

Dostawa towaru do placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku pojazdem ze
świadectwem do przewozu danego rodzaju towaru wydanym przez SANEPID.

•

Gwarancja najwyższej jakości towaru.

•

Terminowość dostaw (zgodnie z zamówieniem).

•

Możliwość zmiany wielkości zamówienia z 3 godzinnym wyprzedzeniem.
b) Warunki płatności:

Przelew z 14-dniowym terminem płatności.
9. Ceny przedstawione w zapytaniu ofertowym mogą wzrastać lub spadać zgodnie z cenami na
rynku lokalnym giełdy towarowej. Każda zmiana ceny powinna być konsultowana z
Zamawiającym.

Data i pieczęć dostawcy:

Data i pieczęć odbiorcy:

