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Zaproszenie do zloienia propozycii cenowej

szkofa Podstawowa nr 3!2 im. Ewy szelburg - Zarembiny w warszawie zaprasza

(na podstawie art. 4 ust 8 ustawy - prawo zam6wieri publicznych)

do zlo2enia propozycji cenowej na wykonanie zadania:

sukcesywna dostawa warzyw, owoc6w i kiszonek dta Szkoly

Podstawowej nr 312 im. Ewy szelburg - Zorembiny - 20j_6 r.
'J.. Opis przedmiotu zam6wienia:

Przedmiotem zom6wienia iest Sukcesywna dostawo worzyw, owoc6w i kiszonek dta Szkoly

Podstowowei nr 31-2 im. Ewy Szelburg - Zarembiny - 2016 r. Szczeg6lowy opis i zokres

zam6wienio zostal szczeg6lowo opisany w SIWZ. Artykuly iywnoiciowe wrdz z podaniem

maksymalneiwielkoici zapotrzebowonia zostoly opisane w zestowieniu rodzojowo-iloiciowych,

stanowiqcych Zalqcznik nr i do S\WZ.

2. Terminrealizacjizam6wienia:

od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016 roku:

3. Propozycje cenowe prosimy skladai za poSrednictwem formularza oferty - stanowiqcego
zalqcznik nr 2 do S|WZ.

4. Terminimiejscezfoieniapropozycjicenowej:

1) Oferty nale2y zlo2y( (data wptywu do Zamawiajqcego) wterminie do dnia l kwietnia

2016 r., do godz. 9.00

2) Oferty nale2y zlo2yi:

a) w siedzibie Zamawiajqcego:

szkofa Podstawowa nr 3t2 im. Ewy szelburg - Zarembiny w warszawie

SEKRETARIAT
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6.

7.

8.

Zaproszenie do zloAenia propozycji cenowej - Sukcesywna dostawa warzyw, owoc6w, kiszonek
dla szkoty Podstawowej nr 312 im. Ewy szelburg - Zarembiny - 20L6 rok

ul. U miriskie go 12, 03-984 Warszawa

b) lub faxem na nr:22 671.1.1,66 wew. 10

c) lub za poSrednictwem poczty elektronicznej na adres:

sp312@ed u.um.warszawa.pl

5. Na kopercie/ faksie/w e-mailu nale2y umieScii nazwq i adres zamawiajqcego, nazwe i adres

Wykonawcy oraz napis:

,,Propozycja cenowa na wykonanie zadania:

Sukcesywna dostowa worzyw, owoc6w i kiszonek dla Szkoly podstowowej nr 3L2

im. Ew.y Szelburg - Zarembiny - 201_6 r.

Nf E OTW| ERAC PRZED OtlO4l2Ot6"

Oferty bqdq oceniane wedlug kryterium: najni2sza cena - tOO%

Otwarcie ofert nastqpi dnia 01 kwietnia 2Ot6 r., o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiajqcego,

w Sekretariacie.

lntegralnq czq5i zaproszenia do zloienia oferty stanowi SIWZ wraz ZalEcznikami nr 1-3.
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Zaproszenie do zlozenia propozycjicenowej - Sukcesywna dostawa warzyw, owoc6w, kiszonek
dla szkofy Podstawowej nr 312 im. Ewy szelburg - Zarembiny - 2016 rok

$zhola Fodetawowa Nr 812
im. Ewy Szelburg-Zarembiny

ul. Umilrskiego 12
03-984 Warszawa

tet. 322.87.1..1 1.66..tax.022.672. 1 9 50

( Pi eczqt Za mawiajqcego)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMoWIENIA

L.

1)

Nr sprawy: G.0*,.2r.6...k..: lOlC

(enzrouror zAM6wrENtA)

Tytul i zakres zam5wienia

Przedmiotem zam6wienia jest:

,,Sukcesywna dostawd worzyw, owoc6w i kiszonek dlo Szkoly podstawowej nr 3I2

im. Ewy Szelburg - Zoremhiny - 2016 r."

Artykuly 2ywno6ciowe wraz z podaniem maksymalnej wielko6ci zapotrzebowania zostaty

opisane w zestawieniu rodzajowo-iloiciowych, stanowiqcych Zalqcznik nr l do SIWZ.

2l Podane ilo6ci produkt6w sq szacunkowe i mogQ ulec zmniejszeniu. Slu2yi one bqdq

wylqcznie do por6wnania ofert oraz wybrania oferty najkorzystniejszej, tzn. 2e nie

stanowiq ostatecznego rozmiaru zam6wienia, w wyniku czego nie mogq stanowii

podstaw do zgtaszania roszczei z tytutu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do

odmowy realizacji dostaw. Zamawiajqcy nie bqdzie ponosit ujem,nych skutk6w

finansowych spowodowanych zmniejszeniem iloici i wartoSci dostaw. Zamawiajqcy

zastrzega sobie prawo zmian iloSciowych dostaw pomiqdzy pozycjami w przedmiocie

zam6wienia z zastrze2eniem, i2 w wyniku ww. zmian nie zostanie przekroczona warto6i

umowy.

3l Strony nie przewidujq waloryzacji cen produkt6w zawartych w ofercie Wykonawcy

w trakcie realizacji umowy.
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Zaproszenie do zlo2enia propozycjicenowej - Sukcesywna dostawa warzyw, owoc6w, kiszonek
dla szkoty Podstawowej nr 312 im. Ewy szelburg - Zarembiny - 20i.6 rok

4l

sl

6l

Artykufy 2ywno5ciowe powinny byi dostarczane do Szkoly Podstawowej Nr 3L2 im. Ewy

Szelburg - Zarembiny sukcesywnie, w miarq zglaszanych potrzeb, z wytqczeniem przerw

dzialalno5ci stot6wki zwiqzanych z organizacjq roku szkotnego.

Dostawy realizowane bqdq na podstawie bie2qcych zam6wieri skiadanych przez

uprawnionego pracownika Zamawiajqcego za pomocE faksu lub pocztq elektronicznq,

wykonywanych z minimum jednodniowym wyprzedzeniem (sktadanych do godziny

L5:00), od poniedziatku do piqtku.

Wvkonawca dostarczv zam6wionq partiq dostaw kazdorazowo w ustalonych godzinach

miqdzy g. 6.30 a 8.00

7l Wykonawca zobowiqzany jest do rozfadowania i wniesienia towar6w do wskazanych

przez pracownika Szkoty pomieszczefi znajdujqcych siq w siedzibie Zamawiajqcego przy

Adres: ul. W. Umiriskiego !2, A3-gg4 Warszawa

8) Przyjqcie dostawy jest ka2dorazowo kwitowane przez pracownika Szkoty przez podpis na

fakturze dotyczqcej konkretnej dostawy.

9) Wykonawca dostarczy ka2dq zam6wionq partiq towar6w na wlasny koszt, Srodkiem

transportu wymaganym dla rodzaju dostarczonych towar6w 2ywno6ciowych, zgodnie

z obowiqzujqcymi przepisami. Osoby wykonujqce dostawq muszE legitymowai siq

aktualnym zaiwiadczeniem lekarskim do cel6w sanitarno-epidemiologicznych, kt6re

okazujq na ka2de 2qdanie Zamawiajqcego.

10) Wykonawca musi spetniai wymagania higieniczno-sanitarne w procesie produkcji

iobrocie 2ywno6ciq, zgodnie z ustawE z dnia 25 sierpnia 2O0G r. o bezpieczeristwie

2ywnoSci i 2ywienia {Dz.U. z 2OL5r., poz. 594 z poln. zm.).

11) Oferowane produkty, a tak2e spos5b ich przewozu i przechowywania winny spetniai

wymagania wymienione w obowiqzujqcych przepisach prawa dotyczqcego produkcji

i obrotu 2ywno6ci, a w szczeg6lnoSci: ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.

o bezpieczeristwie 2ywnoSci i 2ywienia (z 2OL5r., po2.594, z poin. zm.); ustawy z dnia 2I
grudnia 2000 r. o jakoSci handlowej artykuf6w rolno-spo2ywczych (Dz. U. z2OL5 r. poz.

678 z p6in. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia

zwigrzqcego (Dz. U.z2Ot4r.poz.L577 z poZn. zm.)wraz aktamiwykonawczymiwydanymi

na podstawie tych ustaw.
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Zaproszenie do zto2enia propozycji cenowej - Sukcesywna dostawa warzyw, owoc6w, kiszonek

dla Szkoty Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny - 2016 rok

12) Oferowane produkty winny spelniai wymagania wymienione w rozporzqdzeniu Ministra

Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup Srodk6w spo2ywczych przeznaczonych

do sprzeda2y dzieciom i mtodzie2y w jednostkach systemu oSwiaty oraz wymagari, jakie

musza spetniai Srodki spo2ywcze stosowane w ramach 2ywienia zbiorowego dzieci

i mfodzie2y w tych jednostkach (Dz. U. z 2OL5 r. poz. 1256).

131 Oferowane produkty winny spefniai wymagania wymienione w rozporzqdzeniu

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr L333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie

dodatk6w do 2ywno6ci (Dz. Urz. UE L 354 z3!.12.2008, str. L6, z p62n. zm.l,

14) Ka2dy produkt winien byi wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie

z normamisystemu HACCP, GMP/GHP.

15) Jako5i dostarczanych produkt6w winna byi zgodna z obowiqzujqcymi przepisami oraz

atestami dla produkt6w pierwszego gatunku / klasy.

16) Ka2dy dostarczony produkt nie mo2e odbiegai od Polskich Norm, na ka2de 2qdanie

Zamawiajqcego Wykonawca jest zobowiqzany okazai w stosunku do ka2dego produktu

odpowiedni certyfikat zgodnoSci z Polskq Normq lub normami europejskimi.

17) Dostarczane produkty spelniai muszE prawem okreSlone wymogi dla tych produkt6w

w tym wymogi zdrowotne. Materiat opakowaniowy winien by6 dopuszczony

do kontaktu z 2ywno6ciq. Ka2dy asortyment produkt6w musi byi dostarczony

w oddzielnym pojemniku. Produkty w puszkach winny byi wyposa2one w elementy do

otwierania rqcznego, bez pomocy otwieracza mechanicznego. Produkty spo2ywcze

powinny byi dostarczone w oryginalrlych, nienaruszonych opakowaniach, oznakowanych

zgodnie z wymaganiami rozporzEdzenie Ministra Rblnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

23 grudnia 2OL4 r.w sprawie znakowania poszczeg6lnych rodzaj6w 5rodk6w spo2ywczych

(Dz. U. z 2O75 r. poz. 29). Opakowania produkt6w spo2ywczych powinny zawierad takie

informacje jak: nazwq produktu, nazwq i adres producenta lub 'przedsiqbiorcy

paczkujqcego Srodek spo2ywczy, wykaz i iloii sktadnik6w lub kategorii skladnik6w,

zawarto5i netto w opakowaniu, datq minimalnej trwafoici lub termin przydatno5ci do

spo2ycia, wa ru n ki przechowywania.

18) Wykonawca zobowiqzuje siq do nieodptatnego u2yczenia skrzynek przy ka2dorazowej

dostawie towaru do stot6wki na okres do nastqpnej dostawy.
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Zaproszenie do zlo2enia propozycji cenowej - Sukcesywna dostawa warzyw, owoc6w, kiszonek
dla szkoly Podstawowej nr 31-2 im. Ewy szelburg - Zarembiny - 20i.6 rok

19) Dostarczane 'produkty bqdq Swie2e, petnowarto5ciowe, nale2ytej jakoSci oraz bqdq

dostarczane nie p6lniej, ni2 w pofowie okresu przydatno6ci do spo2ycia przewidzianego

dla danego produktu, z zastrze2eniem :

- warzywa i owoce 6wie2e cechowai siq bqdq regularnym ksztattem wfajciwym dla danej

odmiany, bedq wolne od szkodnik6w, zanieczyszczef ziemiq, uszkodzef , oznak

wyrastania korzenia w pQd nasienny, brakiem oznak wiqdniqcia, wyschniqcia czy gnicia

i pleSni;

20) Dostarczane produkty musza by6 zgodne z opisem zawartym w zto2onej ofercie,

a w przypadku dostawy produktu r6wnowaznego, Zamawiajqcy wymaga, aby opakowanie

tego produktu zawierato wszystkie informacje umo2liwiajqce identyfikacjq spefnienia

wskazanych wymagari minimalnych (parametr6w) dla danego produktu (gramatura,

zawartoSi procentowa poszczeg6lnych sktadnik6w, wydajnoSi

z opakowania, wartoSi od2ywcza itp.) wskazanych w ofercie.

21) Wykonawca ponosi odpowiedzialnoii za wady jako6ciowe dostarczanych produkt6w

(ukryte, nie ukryte) i za uszkodzenia powstate w wyniku ich transportu oraz zobowiqzany

jest do niezwlocznei wymiany wadliwego towaru we wtasnym zakresie i na wlasny koszt

w terminie nie dtu2szym ni2 do godz. 10.30 w dniu dostawy.

22) Jako6i organoleptyczna 2ywno6ci, kt6rej nie mo2na ocenii przy przyjqciu towaru,

sprawdzana jest przy produkcji. W przypadku nie spetnienia wymaga6, surowiec zostanie

zwr6cony dostawcy, a fakt ten zostanie odnotowany w formularzu reklamacyjnym.

W przypadku nieodpowiedniego oznakowania oraz Srodk6w spo2ywczych po dacie

minimalnej trwaloici lub przekroczonym terminie przydatnoSci do spo2ycia, nastqpi

odmowa przyjqcia odnotowana w formularzu reklamacyjnym. potr6ina odmowa

Wvkonawcv. l

23) Niedostarczenie zam6wionych produkt6w w uzgodnionym terminie lub odmowa dostawy

zostanie udokumentowana notatkq stu2bowq. Powy2sze incydenty sumujq siq

z opisanymi w pkt. 2t-trzykrotne powt6rzenie opisanych incydent6w skutkowai bedzie

rozwiazaniem umowv z winv Wvkonawcv.
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Zaproszenie do zlo2enia propozycji cenowej - Sukcesywna dostawa warzyw, owoc6w, kiszonek
dla szkoly Podstawowej nr 3L2 im. Ewy szelburg - Zarembiny - 20i.6 rok

2. TERMIN WYKONANIA ZAM6WIENIA

Wykonanie zam6wienia odbywai siq bqdzie sukcesywnie od dn. 01 kwietnia 20L6 r.

(w przypadku przedfuiajEcej siq procedury - od daty zawarcia umowy) do 31 grudnia

2OtG r., zgodnie z zawartE umowq, na podstawie zam6wierar skladanych przez

Zamawiaiqcego, za poSrednictwem faksu lub poczty erektronicznej.

3. WARUNKIPTATNOSO:

Wymagany termin platno6ci wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajqcego

prawidtowo wystawionej faktury, po dostawie kazdej partii towar6w. ptatnoji nastqpi

przelewem na konto Wykonawcy.
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