Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2021
Dyrektora MOPS w Tczewie z dnia 4 stycznia 2021r.

Zapytanie
Nazwa i adres Wykonawcy:
Nazwa:
Adres:
tel./fax:
e-mail:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie przy ul. 1-go Maja 8 zwraca się z prośbą o
dostarczenie do dnia 20 czerwca 2022 roku do godz. 10.00 oferty cenowej na
formularzu oferty Zamawiającego.
Forma złożenia oferty:
Pisemnie lub e-mailem

Signed by /
Podpisano przez:
Julita Jakubowska
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
……………………….…………….
w Tczewie
(Podpis i pieczątka Zamawiającego)

Tczew, dnia 02.06.2022 r.

Date / Data: 202206-02 13:28

FORMULARZ OFERTY
na dostawę do
mleczarskich:
I.

Miejskiego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

produktów

Nazwa i adres zamawiającego:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
NIP: 593-10-26-754
Dokładny adres do korespondencji: 83-110 Tczew, ul. 1-go Maja 8
Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: 58-532-60-03.
e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: k.cymanowski@mops.tczew.pl

II.

Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe

1. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest tylko cena – przy założeniu, że wykonawca
złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami zamawiającego,
2. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn,
3. Oferta musi zawierać:
a) Formularz oferty,
b) Kosztorys ofertowy – zał. Nr 1 do oferty.
Niewypełnienie wszystkich zawartych wymagań zamawiającego spowoduje nie przyjęcie
oferty w tym postępowaniu i jej odrzucenie. Oferta nie będzie poprawiana i modyfikowana
przez zamawiającego.
4. Składając ofertę prosimy ją opakować w jednej kopercie zaadresowanej na zamawiającego
i opatrzonej napisem: „ROZPOZNANIE CENOWE NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW
MLECZARSKICH”
5. Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w terminie do dnia 27
czerwca 2022r.
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6. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze, wykonawca który złoży ofertę
najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 2 dni od daty
otrzymania informacji o wyborze oferty.

III.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów mleczarskich za określoną w
ofercie cenę jednostkową wraz z dostawą do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego zgodnie z ilościami określonymi w załączniku nr 1.
IV.

Termin wykonania zamówienia: 31.12.2022r.

V.

Okres gwarancji:

1.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczane produkty żywnościowe będą spełniały
wymogi określone przepisami ustawy z 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia oraz aktów wykonawczych do niej,

2.

Termin przydatności do spożycia od chwili dostarczenia produktu do magazynu
Zamawiającego nie może być krótszy niż 3/4 okresu, w którym towar zachowuje zdatność
do spożycia określoną na opakowaniu produktu.
Wykonawca zapewnia wymianę towaru wolnego od wad w czasie nie dłuższym niż 24
godziny od chwili zgłoszenia reklamacji.

3.

VI.
Warunki płatności:
1. Wynagrodzenie płatne jest przelewem w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania
faktury.

2. Wykonawca zapewnia wymianę towaru wolnego od wad w czasie nie dłuższym niż 24
godziny od chwili zgłoszenia reklamacji.

3. Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w
toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji za wyjątkiem
ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

Forma złożenia oferty.

VII.

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 20 czerwca 2022r.
do godz. 10.00 w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres: 83-110
Tczew, ul. 1-go Maja 8 lub e-mailem na adres: k.cymanowski@mops.tczew.pl
VIII.

Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia

1. Ilości wskazane w załączniku nr 1 do specyfikacji są wielkościami orientacyjnymi,

przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Wykonawcy, z którymi zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o

realizację dostawy w wielkościach podanych w tabeli (zał. Nr 1). Jednocześnie
Zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu
realizacji przedmiotu umowy wyniesie 70% ceny podanej w formularzu ofertowym.

3. Wykonawca zobowiązany jest dysponować decyzją wydaną przez właściwy organ
dopuszczającą środek/ki transportu do przewozu przedmiotu zamówienia lub dokumentem
równoważnym wydanym przez właściwy organ.
4. Miejscem dostawy jest magazyn Zamawiającego znajdujący się w Tczewie przy ul.
Niepodległości 10. Wykonawca dostarczy zamówione artykuły żywnościowe do magazynu
Zamawiającego na własny koszt i własne ryzyko. Wykonawca dokona również rozładunku
zamówionego towaru do magazynu zamawiającego. Osobą upoważnioną do kontroli jakości
dostarczonego towaru jest magazynier lub dietetyk Po dokonaniu kontroli jakości
dostarczonych produktów podpisany zostanie protokół przyjęcia towaru do zakładu. W
przypadku złej jakości dostarczonych produktów żywnościowych Zamawiający nie dokona
ich odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznej wymiany wadliwego
asortymentu.
5. Wykonawca ma obowiązek dostaw przedmiotu zamówienia w ilości i asortymencie
określonym w zamówieniu zgłoszonym telefonicznie, elektronicznie lub przesłanym faksem
w dniu poprzedzającym dostawę, a w sytuacjach wyjątkowych nawet tego samego dnia po
telefonicznym zgłoszeniu. Realizacja zamówienia odbywa się codziennie od godz. 8:00 do
godz. 14:00, transportem spełniającym wymagania określone w pkt. 3 wymagań
dotyczących sposobu realizacji zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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6. Zamawiający będzie składał Wykonawcy zamówienia z jednodniowym wyprzedzeniem.
Dostawa będzie miała miejsce w dniu następnym do godz. 10.00 z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy.
7. Zamawiający wymaga aby dostarczane produkty znajdowały się w opakowaniach
zawierających czytelne etykiety w języku polskim z opisem produktu, datą ważności,
temperaturą przechowywania, oznakowanych widocznym, czytelnym kodem
identyfikacyjnym partii produkcyjnej, umożliwiającym identyfikację artykułu rolno –
spożywczego.
8. Jeżeli w trakcie umowy po dokonaniu kontroli jakości dostarczonych produktów,
Zamawiający stwierdzi złą jakość dostarczonych produktów żywnościowych, nie dokona ich
odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru.
9. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą następowały po każdym
zrealizowanym prawidłowo zamówieniu, według cen jednostkowych przedstawionych w
ofercie za 1 kg./szt, na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych dostaw.
10. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia, na każde żądanie Zamawiającego, świadectwa
jakości handlowej oferowanego produktu, wydanego przez uprawniony podmiot do kontroli
jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia
2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. 2019.2178 t.j. ze
zmianami), tj. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
WIJHARS), wystawionego po dacie zgłoszonego żądania (wzór stanowi załącznik do
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru
świadectwa jakości handlowej Dz.U.2002.230.1932).
11. W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z COVID-19, które uniemożliwiają bądź
w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy, stosuje się przepisy art. 15 r,
art. R1, art. 15 s ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.).
12. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp pod warunkiem, że łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

IX.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej Pani Julita Jakubowska mająca swoją siedzibę w Tczewie, ul.
1-go Maja 8, 83-110 Tczew.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
jest Pani Adriana Głuchowska, kontakt: adres e-mail: adriana@auditorsecurity.pl ,
telefon: 696 011 968
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę produktów spożywczych;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
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na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana
▪ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych
▪ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
▪ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
▪ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;
▪ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
▪

X. Nazwa i adres wykonawcy:
Nazwa: ………………………………………………………….……………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………………
NIP: ………….…………………………………………………………………..………………………
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto: ………………………………………………………...…….zł.
Podatek VAT: ...………………………………………...………………zł.
Cenę Brutto: ………………………………………………………….….zł.
Słownie brutto: ……………………………………………………… …zł.
2.
3.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie
wnoszę do niego zastrzeżeń.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu.

……………………, dnia………………………………

…………………………………………
(Podpis i pieczątka wykonawcy)

__________
Rozporządzenie 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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