Poznafi dnia, 25.04.20t9 r.

Zaklad Poprawczy
ul. Wagrowska 9
61-369 Poznaf

tel. 6I-877-37-19
fax 6t-877-37-67
www,poznan.zp.gov, pl

Zapytanie ofeftowe nr

ZP I ZO I 06

| ZOL9

o warto6ci nie przekraczajqcej r6wnowarto66 30 000 euro

na sukcesywnq dostawq do Zakladu Poprawczego w poznaniu

artykut6w spo2ywczych z podzialem na 3 czq6ci.
I

POSTANOWIENIA OCOI.ruE

1,

Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania

o cenq w rozurnieniu ustawy

,,Prawo

zam6wief publicznych"

2. Zamawiajqcy dopuszcza mozliwo6d skladania ofert czgsciowych,

kazdy

z Wykonawcdw moze zlo2yc ofertg na wybranE przez siebie czqilc lub

czgsci.

Zamawiajqcy bgdzie rozpatrywal

ofefi

odrgbnie w kazdej czg6ci:

CzqS(

I dostawa pieczywa.

Czg6i

II dostawa miqsa, wgdlin i drobiu.

Czq6i

III

dostawa mrozonek i ryb mrozonych.

3. Zamawiajqcy
za

nie dopuszcza mozliwo6ci powierzenia czg6ci zam6wienia lub calo6i

m6wienia podwykonawcom.

rr. ZAMAWTAJACY
Zaldad Poprawczy
ul. Wagrowska 9
61-369 Poznan
NIP: 782-14-27-269

III. OPIS PRZEDMIOTII'

ZAMOWTTTIN

1. Przedmiotem zam6wienia jest

sukcesywna dostawa

afikul6w spozywczych z podzialem

2.

do siedziby

Zamawiajqcego

na trzy czgsci:

Czq56

I dostawa pieczywa.

Czg6i

II dostawa miqsa, wgdlin i drobiu.

CzqSC

III

dostawa mrozonek i ryb mrozonych.

Szczeg6lowy

opis przedmiotu zamdwienia zawierajqcy rodzaj zamawianego

asofimentu oraz ilo6ci zamawianego asofimentu w okresie objgtym zam6wieniem
zostal zawaty w formularzu cenowym stanowiqcym zalqcznikdo zapytania.

3. Zam5wienie realizowane bgdzie w czgsciach, wedlug potrzeb Zamawiajqcego.
4. Wykonawca zobowiqzany bgdzie do sprzedaly oraz sukcesywnego dostarczania
afikul6w

spozywczych.

5. Zamawiajqcy bgdzie dokonywal zam6wief afikul6w

spozywczych

na podstawie

zam6wieri jednostkowych skladanych telefonicznie lub przesylanych do Wykonawcy
faksem lub drogq mailowq.

6, Afikuly

spozywcze dostarczane bqdq na podstawie zam6wiei jednostkowych, na

koszt Wykonawcy wedlug cen jednostkowych okre6lonych na formularzu cenowym

w ustalonych terminach tj.
a. Dostawy pieczywa muszE

byi

realizowane codziennie do godziny

7oo,

z wyjqtkiem dni Swiqtecznych, w kt6rych dostawy nie bgdq realizowane,

b, Dostawy migsa,

wgdlin

i

drobiu odbywai siq bqdq raz

w

tygodniu

w poniedzialek, w godzinach od 700-!200.

c. Dostawy mrozonek

i ryb mrozonych odbywai

sig bqdq raz na dwa tygodnie

w Srody w godzinach od 7oo-!200.
d.

W przypadku, gdy okre6lony dzien dostawy przypada w dniu wolnym od
pracY, dostawq nalezy zrealizowai w dniu poprzedzajqcym dzief wolny od
pracy lub w innym terminie uzgodnionym pomigdzy Wykonawcq,
a ZamawiajEcym.

7.

Ilo6ci podanych

afikul6w

spobywczych (odpowiednio dla kazdej czgSci) sq ilo6ciami

orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zulycia w okresie ostatnich 12 miesigcy oraz

przewidywanego zapotrzebowania. Zamawiajqcy zastrzega

sobie prawo

mozliwo6ci zwigkszenia lub zmniejszenia ilo6ci dostaw poszczegSlnych artykul6w

do

spozywczych,

przewidziei

w

w

przypadku wystqpienia okolicznosci,
kt6rych nie bylo mozna
momencie podpisywania umowy,
zwraszcza

spowodowanych
zwigkszeniem lub zmniejszeniem
liczby wychowankdw przebywajqcych
w zar4adzie
bqdz innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami
rub sytuacjami.
B' Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do mozliwosci
dokonania przesunigi ilosciowych
pomiqdzy pozycjami skladaiqcymi
siq na przedmiot zam6wienia"
wykonawcy, z ktorym Zamawiajqcy podpisze
umowq nie sluzy roszczenie o realizacjg
dostawy w wielko5ciach podan ych przezZamawiajqcego,

9'

10' wykonawca zapewni specjalistyczny
transport, rozladowanie i wniesienie
zam6wionych afikul6w spozywczych
do magazyndw
poprawczego,
zakladu

miesci sig w budynku polozonym
w poznani

11' wszelkie ryzyko zwiqzane z dostawami,

u,

kt6ry

przy ur. wagrowskiej 9.

a tak2e koszt dostawy obciqza wykonawcq.
wykonawca bgdzie dostarczal artykuly
spozywcze w pojemnikach odpowiednich
do
rodzaju dosta rczanych produkt6w.

12' Ilosciowy i jakosciowy odbi6r towaru
bgdzie dokonywa ny przez Zamawiajqcego
jego
w
magazynie w oparciu o zlo2onezam6wienie.
13' wykonawca zobowiqzany jest do przekazania
Zamawiajqcemu
wraz

nastgpujqcych dokument6w:

1. dow6d dostawy,
2. przy dostawie igsa, wgdrin i drobiu, Handrowy

z

dostawq

Dokument Identyfikacji.

14'w dostawach czqstkowych dostarczany
towar powinien byi tego samego rodzaju,
w jednakowych opakowaniach jednostkowych
i pochodzi c

15' Ewentuarne rekramacje

z tejsamej partii.

jakosciowe mogE byc zgraszane
przez Zamawiaiqcego

w ciqgu 2 dni liczqc od dnia dostawy,
16' Przedmiot zamdwienia, a takZe
spos6b jego przewozu powinien
sperniai wymagania
wynikajqce z obowiqzujqcych krajowych
i unijnych przepis6w prawa zywnosciowego

w szczegdlno5ci:

a' ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczefstwie
zywnosci i zywlenia (tj. Dz. U.

2015 r', poz. 5g4 z po'n. zm.) i przepisy
wykonawc ze dotej ustawy.
b' Rozporzqdzenia (wE) Nr L7Bl2o02 Parlamentu
Europejskiego Rady z dnia 28
stycznia 2002 r' ustanawiajEcego
ogdlne zasady i wymagania prawa
zywnosciowego,
powolujqce Europejski urzEd
ds. Bezpieczeristwa Zywnosci oraz ustanawiajqce

i

procedury w zakresie bezpieczeristwa
zywnosci (Dz. Urz. wE L 37 201.02.200 2,str.
L
; Dz urz. UE porskie wydanie specjarne, rozdz.15, t, 6 str. 463 poln.
z
zm.);
c' Rozporzqdzenie (wE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego
Rady z dnia 29

kwietnia 2004

i

r' w sprawie higieny Srodk6w spozywczych (Dz. lJrz. uE
L 139

z 30'04'2004, str' l-54; Dz. urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz.13, tom 34 str"
319-337, z po2n. zm)

d'

(wE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z
2004 r' w sprawie material6w i wyrob6w przeznaczonych
do

Rozporzqdzenie
pa2dziernika

dnia 27

kontaktu
z2ywnoSciqoraz uchylajqce dyrektywy B0/590/EWG
iB9/109/EWG (Dz.L)rz.uE L 338
z 73.II.2004 r., str. 4-7, z po2n. zm.)

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin wykonania zam6wienia: 01.06.2019
r. - 31.05.2020 r.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1' oferent powinien przygotowai ofertq w jgzyku porskim w
formie pisemnej na
formurarzu cenowym zarqczonym do niniejszego
zapytania.

2'

ofertq nalezy przedlo2yc na formularzu ofeftowym

zalqcz<>nym

do niniejszego

zapytania.

3.

Ka2dy Oferent przedklada tylko jednq
ofertg.

4'

oferenci ponoszE wszelkie koszty zwiqzane

5'

z

pzygotowaniem i zlozeniem ofefty,
a tak2e dostawq zamawianego towaru do
siedziby ZamawiaiqceEo.
ofefta musi byi podpisana przezosobg upowaznionq
do reprezentowania firmy.
Wymagane dokumenty:

- formularz

ofefi,

- formularz cenowy,

- zaparafowany wz6r umowy.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKTADANIA OFERT

1'

Miejsce i termin skladania ofeft: sekretariatzaklad poprawczy,
ul. wagrowska 9,
61-369 Poznari ( za po6rednictwem poczly, kuriera
lub tez dostarczona osobiscie

bqdZ e-mailem na adres zamowienia@poznan.zp.gov.pl
lub faksem na numer 61_
877-37_67).

2. Termin skladania ofert do dnia 10 maja 2019 r. do godziny
10.00.
3. Ofefi zlo2one po terminie nie bgdq rozpatrywane.

4' oferent

przed uplywem terminu skladania
ofeft moze zmienii lub wycofai swojq

ofeftg.

5'

Zamawiajqcy moze uniewaznii przedmiotowe postqpowanie
bez podania
przYczYnY.

6. Okres

zwiqzania oferta 21 dni

VII. ZASADY UZUPETNIANIA

1'

OFERT.

Zamawiajqcy w toku badania

w

i oceny ofeft

moze wezwai wykonawcg

okreslonym terminie, wyja6niefi dotyczqcych tre6ci
zlo2onej

wymaganych dokument6w.

2'

do

zlo2enia,

ofefi il

lub

Zamawiajqcy uprawniony bqdzie do poprawienia
oczywistych omylek rachunkowych

polegajqcych

na

blgdnych obliczeniach matematy cznych,

aw

konsekwencji
wprowadzonych w ten spos6b zmian do poprawienia
koricowej wafto6ci oferty . przy
poprawianiu oczywistych omylek rachunkowych
Zamawiajq cy za prawidlowe uzna
ceny netto, okreslone przez wykonawcQ w poszczeg6lnych
pozycjach formularza
cenowego zarqczonego do niniejszego zapytania
ofeftowego.
3' Zamawiajqcy opr5cz poprawienia oczywistych omylek
opisanych w pkt 2. uprawiony

bgdzie r6wniez

do poprawy innych omyrek np, drobnych omyrek nie maiqcych

wplywu na tresi zlolonej oferty (np. poprawa oczywistych
omyrek pisarskich).

VIII. Kryterium oceny ofert
Zamawiajqcy dokona oceny waznych ofeft na podstawie
nastgpujqcych kfieri6w:
1 - Cena 1000/o ( wartosi ofefi brutto
na poszczeg6rne czgsci ).

Wafto6i najnizszej

Ilo6i punkt6w
Badanej ceny

=

ofefi

ofefi

__________
Warto6i badanej

brutto

ofefi brutto

x 100 pkt

cena okreslona w ofercie powinna obejmowai
wszystkie koszty zwiqzane
przedmiotu zamdwienia ( zaradunek,
transport, rozladunek itp.
).

z

realizacjq

IX. WARUNKI PT.ATNOSCI
1' Uregulowanie naleznosci za jednostkowe
zam6wienia nastqpi przelewem na
rachunek
bankowy wykonawcy w terminie 14
dni od dnia realizacji zamdwienia i otrzymania

poprawnie wystawionej faktury.

2' Nazwa dostarczonego towaru na fakturze
musi byi
i nazwq z formularza cenowego. cena towaru
z cenq z formularza cenowego.

zgodna

z nazwEna opakowaniu

wykazana na fakturze musi byi zgodna

X. INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1' O wyborze najkorzystniejszej ofefi Zamawiajqcy
zawiadomi oferentdw faksem lub
drogq mailowq' Informacja o wyborze ofefi
najkorzystniejszej zostanie ogloszona na

stronie internetowej Zamawiajqcego oraz

na

tablicy ogloszen

Zamawiajqcego.

2' w przypadku gdy wykonawca, kt6rego ofefta
zostara uznana za
uchylai siq bqdzie od podpisania umowy,
Zamawiajqcy
przeprowadzania

kol nego

oferta byla drugq z kolei ofeftq najkorzystniejszq.

z

koniecznosci

wykonawcq, kt6rego

XI. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udzieraiq, Hanna
Jankowska- Kowarska,
Ludwiszewska

siedzibie

najkorzvstniejszq,

bez

postqpowania, podpisze umowq

w

Joanna

xrr. zAr.ACZNrKr
Formularz cenowy.
Formularz ofeftowy,
Wzdr umowy.

6

