
ZAPYTAN|E OFERTOWE Nr 13/2020 z dnia 01.12.2020 r.

Zamawiający: Dyrektor Szkoły Podstawowej im, Szarych Szeregów w Płochocinie,
ul. Lipowa 3, 05-860 Płochocin

Na podstawie ań. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo zamówień publicznych,

(tekst jednolity Dz. U. z2019 r. poz.1843) zwracamy się z zapytaniem ofeńowym o cenę :

1. Opis izakres przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia znajduje się w załaczniku nr 4.

2. Wszelkie koszty związane zwyżej opisanymi zadaniami ponosi Oferent.

Kryteria oceny ofert:

. cena wykonania - 1OO%

Zamawiający dokona wyboru ofeĄ WykonawGy, w oparciu o wszystkie kryteria

Ofeńę należy sporządzic na załączonym druku czytelnie w języku polskim

z podaniem ceny wykonania pzedmiotu zamówienia. Oferta winna byc podpisana

przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcamijest: Dyrektor Magdalena Szkup

n u mer telefon u 2217 22-50-1 5, ad res e-ma i l : §Ńretadąll&§pp, oąa row-,!n azowiecKis§

oraz Intendent Żaneta Woźniak numer telefonu 501-190-162, adres e-mail:

intendent@spp. ozarow-mazowiecki. pl

ofeńy prosimy pzesłać na adres: Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregow

w płochocinie, ul. Lipowa 3, 05-860 Płochocin z dopiskiem na kopercie ,,naA^Ia

sprawy" (liczy się data wpływu), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres

e - m a i l : qq k lęlą ry ąt &sp p. qxą tpg: l§_ąąqw i ęęki*l

Termin składania ofeń do dnia 10 grudnia 2a20 r-, godzina 15.00,

sZKoŁA PoDSTAWolfuA
im. Szarych Szeregów

05-8ó0 Płochocin, ul. Lipowa 3

ml, L2 722,5a-ńl fax 22 7żż-56,ĄĘ

( oodois zamawiaiaceqo)" byREKTOt,-

4,

5.

6.

7.

8.



i;łiiiiiii,,irĘi

LP ASORTYMENT JM

oP!s cena brutto w zł za im
1, Mieszanka kompot 2,5kg szt, 200
2, Barszcz ukraiński 2,5kg szt. 50
3. Fasolka szparagowa 2,Skg szt. 80
4, Kalafior 2,5 kg szt, ,150

5. Brokuł 2,5 kg SZt. 120
3, Zupa jarzynowa 2,5 kg szt. 200
7. Marchew kostka 2,5 kg szt. 100
8. Groszek mrozony 2,5kg szt. 4o
9, Truskawka mrozona 2,5 kg szt. 120
10. Mini marchewka 2,5kg szt, 50
11, Miruna ryba szt. 700
12, Szpinak 2,5 kg szt. 20

Zamawiane ProduktY mają Podane szacunkowe ilości, będą zamawine w ilościach zależnych od jadłospisu.

Mogą bYĆ zamówione inne Produkty, nie występujące w powyższym zestawieniu, co może wynikać z nowego menu,


