
                                                                                                                  Rzeszów, dnia   26 .01.2016 r.        
   

                                               ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

„Sukcesywna dostawa mięsa mielonego do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów w  Szkole 
Podstawowej Nr 11 im.gen. Stanisława Maczka w Rzeszowie przy ul.Podwislocze 14”   

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego  
 
Zamawiający: Szkoła  Podstawowa Nr 11  im. gen.Stanisława Maczka, 35-311 Rzeszów, ul.Podwisłocze 14  
tel. 17 748 24 00, fax 17 748 24 06  
www.sp11.resman.pl 
E:mail   sekretariat.@sp.11.resman.pl  
 
działając na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 (Dz.U. 2013 , poz. 907 z 
późn.zm.), zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na systematyczne dostawy 
mięsa mielonego do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów w  Szkole Podstawowej Nr 11 im.gen. 
Stanisława Maczka w Rzeszowie przy ul.Podwislocze 14   

 

II.Przedmiot zamówienia  
 
Przedmiotem zamówienia : 
Sukcesywna dostawa mięsa mielonego do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów w  Szkole 
Podstawowej Nr 11 im.gen. Stanisława Maczka w Rzeszowie przy ul.Podwislocze 14   
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa  „Formularz cenowy ”  stanowiący  zał.  Nr 1 do „Formularza oferty ” 
 
II. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:  
 
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia  odbywać się będzie w oparciu o złożone przez   Zamawiającego zamówienie  
     telefoniczne , pisemne lub w czasie bieżącej dostawy , w którym określi on termin oraz  asortyment zamówienia i ilości  
     wynikających z zapotrzebowań. O braku możliwości zrealizowania dostawy w określonym   terminie Wykonawca   
     niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego.  
    Zamówienia dokonywać będzie pracownik upoważniony przez Zamawiającego, najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień  
    dostawy do godziny 1400. 

     2. Wykonawca dostarczać będzie zamówioną partię towaru do Zamawiającego w dni robocze  w godzinach od 600 do 800, do  
    siedziby Zamawiającego tj. Rzeszów  ul.Podwisłocze 14 własnym środkiem transportu . Wykonawca zobowiązany jest do  
    wniesienia towaru do magazynu żywnościowego znajdującego się w budynku szkoły.  
    Koszty dowozu  i wniesienia towaru   winy być  uwzględnione w cenie jednostkowej towaru.  
3. Upoważnieni pracownicy będą dokonywać odbioru towaru pod względem ilościowo - wartościowym oraz obowiązujących  
   norm jakościowych, a także dokonywać sprawdzenia zgodności ceny  z „ Formularzem cenowym”.  
4.Towar dostarczany przez Wykonawcę winien być pierwszego gatunku , powinien być świeży, barwa typowa dla danego  
   asortymentu, bez obcych zapachów, bez zanieczyszczeń chemicznych i organicznych, bez oznak obecności pleśni,  
   prawidłowo opakowany .Każda partia winna posiadać etykietę: data produkcji, termin przydatności do spożycia, warunki  
   przetrzymywania, skład, identyfikację  oraz spełniać, wymagania określone w zał. Nr 1 do  oferty „Formularz cenowy”   i  
   spełniać wymagania  wynikające z obowiązujących przepisów prawa, spełniać obowiązujące w  tym zakresie normy  
    sanitarno-   epidemiologiczne,a także muszą być  przechowywane i transportowane w warunkach   gwarantujących    
    najwyższą  jakość  w szczególności: 

− w ustawie z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywości i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z 
późn. zm.) w tym HACCP; 

− w ustawie z dnia 21.12.2000 r., o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (DZ. U. z 2005r. Nr 187, 
poz. 1577 z późn. zm.); 

− w ustawie z dnia 16.12.2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (DZ.U. z 2006r. Nr 17, poz. 127 z 
póź. zm.) 

− w Rozporządzeniu (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny 
środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139, 30/04/2004); 

− w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków 
spożywczych (Dz.U. z 2007r. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.). 

 
 



5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku wad ilościowych lub jakościowych. 
   W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego jakości dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązuje się do 
   natychmiastowej wymiany zakwestionowanej ilości dostarczonej partii towaru na wolną od wad, w terminie nie dłuższym  
   niż 1 godzina od zgłoszenia reklamacji .W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwiększyć ten czas do 24  
   godzin.  Jeżeli wada została  ujawniona w obecności przedstawiciela Wykonawcy , umieszcza odpowiednią adnotację na  
   fakturze .  
   Jeżeli Wykonawca  zamierza dokonać oględzin reklamowanej partii towaru, jest zobowiązany uczynić to niezwłocznie,  
   Jednak   nie później niż w ciągu 1 godz. od otrzymania zawiadomienia o wykryciu wad. 
   Jeżeli Wykonawca  nie dokona oględzin w określonym czasie  uważa się, że uznał  reklamację Zamawiającego.  
   6.Jeżeli Wykonawca  nie uznał reklamacji albo w razie niezgodności stanowisk, co do oceny jakości towaru, strony  
    niezwłocznie  sporządzają protokół i pobierają próbki towaru. Pobraną próbkę wadliwego towaru Zamawiający dostarczy  
    w ciągu 2 godz. do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, w celu wydania orzeczenia, co do jakości  
     dostarczonego towaru.    Koszt badania próbek ponosi w Wykonawca  tylko wtedy, jeżeli ocena wskazała wadliwą jakość  
    dostarczonego towaru.  Wyniki ekspertyz oraz badań laboratoryjnych wiążą strony.  
7.Jeśli Wykonawca uzna reklamację zakwestionowany towar będzie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na  
    koszt  Wykonawcy. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej  
    partii   towaru.        
    W przypadku dwukrotnej uzasadnionej reklamacji złożonej przez Zamawiającego ma on możliwość rozwiązania  
    umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
8.Wszyscy pracownicy Wykonawcy mający bezpośredni kontakt z dostarczaną na rzecz Zamawiającego żywnością  
    muszą posiadać aktualne określone przepisami o chorobach zakaźnych i zakażeniach orzeczenia lekarskie do  celów  
    sanitarno - epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy ,przy wykonywaniu, których istnieje  
    możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Wykonawca zobowiązuje się do okazania w razie potrzeby  
     wszystkich niezbędnych badań Zamawiającemu. Uchylenie od tego obowiązku uznawane będzie przez strony, jako 
     nienależyte  wykonanie umowy. 
9. Zamawiający przewiduje w okresie ferii zimowych, przerw świątecznych oraz wakacji letnich przerwę w zamawianiu  
     dostaw   określonych w zamówieniu. 
10.Wykonawca dostarczy towar własnym środkiem transportu, specjalistycznym lub przystosowanym do transportu zgodnie  
      z  obowiązującymi przepisami prawa i na własny koszt i ryzyko do Zamawiającego, w czasie wskazanym przez  
     Zamawiającego  do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 
11. Koszty przewozu, opakowania i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca , a Zamawiający zapewni odbiór  
       produktów  w siedzibie Zamawiającego.  
      Warunki transportu zamówionych produktów będą odpowiadały zasadom Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP)i Dobrej 
      Praktyki Higienicznej (GHP). 
      Wykonawca  gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczone produkty będą odpowiadały przepisom ustawy z 25.08.2006 r.  
      o  bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 171 poz. 1225 z późn. zm.). 
12. W okresie trwania umowy Wykonawca  na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić: 
      a) decyzję właściwego organu Państwowej Inspekcji  Sanitarnej dotyczącej możliwości   produkcji  lub  obrotu danego  
          produktu spożywczego będącego przedmiotem zamówienia,  
      b) dokumenty potwierdzające stosowanie systemu HACCP.  
 
IV Opis sposobu przygotowania oferty.  
 
1. W druku „Formularz oferty” należy podać cenę oferty netto, cenę oferty brutto . .  
2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu    
    przygotowania  oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.  
3. Ofertę należy sporządzić przy uwzględnieniu warunku, że całość materiałów oraz środków technicznych niezbędnych do  
    wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca.  
4. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosił będzie skutki  
    błędów  w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a  
    także  sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.  
6. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z  
    dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/ gr).  
7. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto  planowanej wielkości zamówienia  w „Formularzu ofertowym”.  
 
V . Zasady rozliczenia przedmiotu zamówienia : 
1.Zamawiający za okres rozliczeniowy do fakturowania uznaje jednokrotną dostawę zamówionych artykułów  Podstawą  
   obliczenia należności będzie suma iloczynu faktycznej  ilości dostarczonego produktu  i jednostkowej  ceny  ryczałtowej   
   podanych w załączniku „Formularz cenowy”  z zastrzeżeniem postanowień pkt 4     
2.Zapłata za dostarczony towar będzie dokonywana przelewem, po wystawieniu faktury oraz odbiorze przez Zamawiającego   
   przedmiotu zamówienia za każdorazową jej dostawę , w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury  Zamawiającemu. 



3. Zamawiający   zastrzega sobie, że rzeczywiste  ilości dostaw będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i  
 mogą odbiegać od ilości podanych w „Formularzu cenowym ”,złożonym wraz ofertą .Wielkość dostawy jest  ilością 
szacunkową. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie dostawy co ilości dostawy  określonej w „Formularzu  
cenowym”  .               

4.Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia z poniższym  
    wyjątkiem : 
  - w przypadku zmiany stawki podatku VAT może nastąpić zmiana cen jednostkowych odpowiednio do stawki . 
5. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających  wartości nieprzekraczającej 10% wartości umowy . 
 
VI. Termin realizacji zamówienia: 
Sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez Zamawiającego w terminie  od 02.02.2016 r. – 31.12.2016 r.  
 
VII. Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert:  
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie – I piętro, w terminie do dnia 29 stycznia  2016 r.  
    do godz. 12:00 
2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 29 stycznia 2016  r. o godz. 12:00  w siedzibie  
    Zamawiającego  
3. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem,  
    zaadresowanej do Zamawiającego z zaznaczeniem nazwy zamówienia publicznego:  
           Szkoła  Podstawowa Nr 11  im. gen.Stanisława Maczka,  
           35-311 Rzeszów, ul.Podwisłocze 14  
         „Sukcesywna dostawa mięsa mielonego  do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia  uczniów w  Szkole  
          Podstawowej Nr 11 im.gen. Stanisława Maczka w Rzeszowie przy ul.Podwislocze 14.”  
          Nie otwierać przed  29 stycznia  2016 r.  godz. 12:00  
 
 4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub  
     braku  którejkolwiek informacji podanych w/w punktach.  
 5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę – w tym celu należy na kopercie  
     zawierającej   zmiany umieścić adnotację „ZMIANA” z opisem: nazwa i adres Wykonawcy oraz nazwa przetargu lub  
     „wycofać ofertę” – w     tym przypadku należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego o wycofaniu oferty z podaniem:  
     nazwy i adresu Wykonawcy .  
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  
8. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest  Pani  Beata Krok, Szkoła    
   Podstawowa Nr 11, 35-311 Rzeszów, ul.Podwisłocze 14  tel. 17 748 24 00  
 
 XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia 
tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  
1. Wybór oferty dokonany zostanie  podstawie kryterium:  
     cena brutto -100 %  
   Oferty oceniane będą wg wzoru:  
   P1 = (Cmin / C of.) x 100%             przy czym 1 % =1 pkt.  
 
    gdzie: Cmin -najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych  ofert ,  
              C of. -zaoferowana całkowita cena brutto wykonania  zamówienia w ofercie ocenianej,  
 
              P1 -ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.  
 
    Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.  
 
2. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej okaże się niemożliwy z uwagi na fakt, iż na dane zadanie złożono oferty o takiej  
    samej  cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert  
    dodatkowych.   Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych  
    ofertach.  
.  
XIX. Termin związania ofertą.  
 
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się  wraz z upływem terminu składania 
ofert.  
 
 



XX .W skład  zapytania ofertowego   wchodzi: 
 

-  załącznik nr 1 „Formularz oferty” z załącznikami  

-  załącznik nr 2  „Wzór umowy” 

 

 

 

 
 

 


