Włoszczowa, dnia 09.01.2018 r.

Zapytanie ofertowe
w związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług, robót budowlanych.
1. Nabywca POWIAT WŁOSZCZOWASKI
2. Odbiorca DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE
3. Przedmiot Zamówienia ARTYKUŁY MLECZARSKIE ( ZAŁ. NR 1 )
4. Termin realizacji Zamówienia DO 31.12.2018 R.
5. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
6. Sposób przygotowania oferty:
- ofertę należy sporządzić na załączonym druku „ oferta „ wraz z załącznikiem;
- ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie,
komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem;
- oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
- w przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie
należy umieścić napis „ zapytanie ofertowe na: ARTYKUŁY MLECZARSKIE
- ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie zamawiającego.
7. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć do dnia 17.01.2018 r. do godz. 10:00 w Domu Pomocy
Społecznej we Włoszczowie, budynek biurowy przy ul. Ogrodowe 13.

Dyrektor
Maksymilian Stępień
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NAZWA ARTYKUŁU

ILOŚĆ

Ser biały (półtłusty)
Serek „wiejski” 150 g
Serek „do chleba” 100g
Śmietana (18%) 330g
Mleko butelka 1l
Kefir 400g
Ser żółty GOUDA (bez dodatku tłuszczu roślinnego)
Maślanka owocowa 1000g
Masło extra 200g ( 82 % tłuszczu )

700 kg
1 500 szt.
2 600 szt.
4 000 szt.
16 000 szt.
1 350 szt.
260 kg
800 szt.
9 600 szt.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. KONIECPOLSKA 20
29-100 WŁOSZCZOWA

OFERTA
Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące Zamówienia publicznego
realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, a dotyczącego: ARTYKUŁY MLECZARSKIE

Składamy ofertę wraz z załącznikiem następującej treści:
1. Oferujemy wykonanie Zamówienia za cenę:
Netto ……………………….…….złotych
Podatek VAT …………………… złotych
Brutto …………………………… złotych
2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym
warunki ( umowa ).
3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP …………………………………………..

Załącznik do oferty
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Nazwa artykułu
Ser biały (półtłusty)
Serek „wiejski” 150 g
Serek „do chleba” 100g
Śmietana (18%) 330g
Mleko butelka 1l
Kefir 400g
Ser żółty GOUDA (bez
dodatku tłuszczu
roślinnego)
Maślanka owocowa 1000g
Masło extra 200g ( 82 %
tłuszczu )

Ilość

Cena
netto

Stawka
VAT

700 kg
1 500 szt.
2 600 szt.
4 000 szt.
16 000 szt.
1 350 szt.
260 kg

800 szt.
9 600 szt.
Razem:

Wartość
netto

Wartość
VAT

Wartość
brutto

projekt umowyUMOWA NR
Zawarta we Włoszczowie pomiędzy:
„ Nabywcą „
Powiat Włoszczowaski
ul. Wiśniowa 10
29-100 Włoszczowa
NIP: 609 00 72 293
i
„ Odbiorcą „
Domem Pomocy Społecznej
29-100 Włoszczowa, ul. Koniecpolska 20
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Maksymiliana Stępień
z kontrasygnatą
Głównej Księgowej – Marianna Huś
Zwanym w dalszej treści umowy „ Zamawiającym”
a
.................................................
.................................................
reprezentowanym przez:
................................................
zwanym w dalszej treści umowy „ Wykonawcą”

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. W wyniku postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Zamówienia w zakresie
dostawy artykułów mleczarskich.
WARUNKI I TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania Zamówienia w okresie do dnia 31.12.2018r.
2. Wymieniony w & 1 przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu partiami,
w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Zamawiającego, po uprzednim otrzymaniu Zamówienia,
złożonego telefonicznie lub pisemnie przez pracownika kuchni.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówione produkty na swój koszt i ryzyko do magazynu
Domu Pomocy Społecznej codziennie od poniedziałku do soboty do godz. 6:30
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości dostaw
częściowych oraz do nie złożenia lub zwiększenia Zamówienia na pełny zakres asortymentu objętego umową
w przypadku zmniejszonego lub zwiększonego zapotrzebowania, którego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy. Zamawiający nie zapewnia wykonawcy wyłączności na dostawy artykułów
objętych umową.
Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone bądź zmniejszone bieżące
potrzeby Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu roszczenia odszkodowawcze.
5. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty będą wolne od wad, oraz będą posiadać właściwości
określone w ofercie.
6. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 24 godz. od daty dostarczenia towaru zgodnie
z właściwymi przepisami w tym zakresie.
7. W przypadku stwierdzenia uzasadnionej reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany
towaru na wolny od wad.

8. Sprzedający zobowiązuje się do niepodwyższania cen przedmiotu umowy w całym okresie obowiązywania
umowy.
9. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku:
1) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez
zmian;
2) zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz.
10. Zmiany wymienione w pkt.9 ppkt. 1 i 2 następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania
odpowiednich przepisów.

WARTOŚĆ UMOWY
§3
1. Strony ustalają łączną wartość przedmiotu umowy, określonego w & 1, na kwotę: ………..PLN
brutto ( słownie: …………………………………………………………………………………. )
2. Jednostkowe ceny oraz ilości poszczególnych pozycji określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
WARUNKI PŁATNOŚCI
§4
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot umowy kwotę ustaloną na podstawie
& 3 umowy w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
każdorazowo na fakturze w terminie do 21 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego
faktury i zamówionego towaru.
2. Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§5
1. Wyklucza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
2. Jakiejkolwiek zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku
wystąpienia następujących okoliczności:
3-krotna nieterminowa realizacja dostawy;
innego rodzaju nienależyte zawinione przez Wykonawcę wykonanie umowy.
4. Strony dopuszczają możliwość wypowiedzenia umowy poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej
stronie z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, a w zakresie nie uregulowanym w/w ustawą przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
6. Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą
w miarę możliwości polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiającego.
Wykaz załączników do umowy:
Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo – cenowy

Zamawiający:

Wykonawc a:

