ZŻM.26.5.2019
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: świeżego mięsa oraz wędlin
w okresie od 02.01.2020 do 31.12.2020 roku do placówek ZŻM w Słupsku."
3. Nazwa/y produktów, jednostka miary, ilość, cena oraz wartość:
Lp.

Nazwa produktu

J.m.

Ilość

1

2

3

4

1

Drób filet z piersi indyka b/s,
mięso świeże, nie mrożone

kg

1

2

Drób- filet z piersi kurczaka
b/s, mięso świeże, nie
mrożone

kg

1

3

Drób- udziec z indyka (mięso
świeże, nie mrożone)

kg

1

4

Drób- kurczak tuszka (mięso
świeże, nie mrożone)

kg

1

5

Drób- ćwiartka kurczaka,
(mięso świeże, nie mrożone)

kg

1

6

Wędlina- szynka drobiowa
90%- typu polędwica z
indyka, szynka z indyka

kg

1

7

Wieprzowina- schab b/k
(mięso świeże, nie mrożone)

kg

1

8

Wieprzowina- łopatka b/k, bez kg
tłuszczu i skóry, (mięso
świeże, nie mrożone)

1

9

Wieprzowina- szynka b/k bez
tłuszczu i skóry, (mięso
świeże, nie mrożone)

kg

1

10 Wędlina wieprzowa- szynka
90% gotowana

kg

1

11 Wołowina bez kości extra

kg

1

Cena jedn.

Stawka

Cena jedn. brutto w zł

netto

podatku

(suma iloczynu kolumn

w zł

VAT

5 i 6)

5

6

7

12 Kiełbasa krakowska-sucha

kg

1

13 Polędwiczka wieprzowa

kg

1

Wartość pakietu netto ….................................................. VAT ….....................................................
Wartość pakietu brutto …................................................ Słownie …...............................................
4. Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej:
Oferty należy złożyć w kopercie w terminie do dnia 20 grudnia 2019 roku
do godziny 12:00 w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku lub elektronicznie w postaci
podpisanego skanu na adres zlobki.slupsk@wp.pl
5. Termin otwarcia ofert: 20 grudnia 2019 godz: 12:15.
6. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy
oraz napis: „Propozycja cenowa na wykonanie zadania: dostarczanie produktów: mięsa
i wędlin w okresie od 02.01.2020 r do 31.12.2020 roku.”
7. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Pani Intendent Mirosława
Zaborowska (nr tel: 59-842-67-56).
8. Informacje dotyczące zawarcia umowy: niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej
propozycji cenowej Zamawiający dostarczy do Wykonawcy umowę w sprawie realizacji
przedmiotu zamówienia.
9. 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.

Data i pieczęć dostawcy:

Data i pieczęć odbiorcy:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do umów cywilno-prawnych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) Zespół Żłobków
Miejskich informuje, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku,
z siedzibą ul. Gen. Andersa 4, 76-200 Słupsk.
2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z inspektorem można skontaktować się za
pośrednictwem poczty e-mail: zlobki.slupsk@wp.pl
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem
i realizacją umowy cywilno-prawnej w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO oraz w celu
wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o
rachunkowości. W przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również
przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora – na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie
roszczeń i obrona praw Administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom,
w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną
administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub
instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a
po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji,
ustalony z odrębnymi przepisami.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych
w przepisach RODO.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy cywilno-prawnej.
W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.
9. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
lub profilowaniu.
Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną

…………………………..………………..
data i podpis

