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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
                                Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 .) oraz Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Rzeszowie 
nr 10/2017 r. z dnia 27.11.2017 r. zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie zadania pn.: 
„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów  
w Szkole Podstawowej Nr 11 w Rzeszowie”.  

1. Przedmiot zamówienia: 
1.1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły  

Podstawowej  Nr 11 im. gen. Stanisława Maczka przy ul. Podwisłocze 14 w Rzeszowie z  podziałem na 
7 zadań  w ilościach wskazanych  w załączniku nr 1 a  ( w zależności od zadania od I do VII) do Opisu 
przedmiotu zamówienia w zakresie następujących dostaw:   

        a) Zadanie nr I   – dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych. 
        b) Zadanie nr II  – dostawa ryb i mrożonek  .  

    c) Zadanie  nr III  – dostawa owoców, warzyw   

        d) Zadanie nr IV – dostawa produktów mleczarskich, jaj   

        e) Zadanie nr V  – dostawa  pieczywa, wyrobów piekarskich  

        f) Zadanie  nr VI  – dostawa wyrobów garmażeryjnych    

        g) Zadanie nr VII –  dostawa pozostałych artykułów  spożywczych                                                                                                        

1.2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych powszechnie dostępnych o ustalonych 
standardach jakościowych. 

1.3. Kupujący uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji, polegającego na możliwości kupna w ramach 
niniejszego zamówienia i na warunkach niniejszego zamówienia do 30%  ilości artykułów, określonych 
w szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia dla każdego zadania . 

 
2.Termin realizacji zamówienia: 

- rozpoczęcie : od  dnia  2 stycznia 2018 (lub od dnia podpisania umowy)  
- zakończenie  do  dnia 31 grudnia 2018  roku. ( z częściowym wyłączeniem okresu wakacyjnego i ferii oraz  
   innych dni wolnych wynikających z organizacji roku szkolnego np. rekolekcje).  
 Dostawy częściowe, sukcesywne, uruchamiane telefonicznie przez Kupującego .  
 Dostawa artykułów żywnościowych następować będzie wg zamówienia z dnia poprzedniego składanego  
 w godz. od 6³º do 8ºº.  
 

3.Cena: 
    3.1.dla zadań : 

                    Zadanie nr I   – dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych. 
                               Zadanie nr II  – dostawa ryb i mrożonek  .  

                           Zadanie nr III  – dostawa owoców, warzyw   

                               Zadanie nr IV  – dostawa produktów mleczarskich  ,jaj  

                               Zadanie nr VII – dostawa pozostałych artykułów  spożywczych                                                                                       

          przyjmuje się kryterium cena 100% , 




