ZAPYTAN|E OFERTOWE Nr 1412020 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 2004 r. Prawo zamówień publicznYch,
(tekst jednolity Dz. U. z2019 r. poz. 1843) zwracamy się zzapytaniem ofeńowym o cenę
:

1. Opis izakres przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotow zamówienia znajduje się w załaczniku nr 5.

2, Wszelkie
3.

Kryteria oceny ofeń:

.
4.
5.

koszty związane z wyżej opisanymi zadaniami ponosi Oferent.

cena wykonania

-

100o/o

Zamawiający dokona wyboru ofeńy Wykonawcy, w oparciu o wszystkie kryteria

Ofeńę należy sporządzić na załączonym druku czytelnie w języku polskim
z podaniem ceny wykonania przedmiotu zamówienia. Ofeńa winna byĆ podPisana
prżez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woliw imieniu wykonawcy.

6.

osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcamijest: Dyrektor Magdalena SzkuP
numer telefonu 221722-50-15, adres e-mail: we_§r§§ąriat(&sp_p.pxaror,v:$az§lwieckl"Pl

oraz lntendent Zaneta Woźniak numer telefonu 501-190-162, adres e-mail:
intendent@spp. ozarow-mazowiecki. pl
7.

ofeńy prosimy pzesłać na adres: Szkoła Podstawowa im. Szarych SzeregÓw
w płochocinie, ul, Lipowa 3, 05-860 Płochocin z dopiskiem na kopercie ,,naAnta
sprawy" (liczy się data wpływu), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
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8, Termin składania ofeń do dnia 10 grudnia 2a20 r., godzina 15.00,

SZKOŁA

Poosrłwown

im. Szarych Szeregów
05-8óO Płochocitj uL Lipowa 3
tęl.22 722-50-15; fax22 7ż2-56-49

(pod pis zamawiającego)

DY§EKTOi,,
-

ńł"łl,*,ł

mg{ńagdalelrcl Slkrtt

Nazwa placówki: Szkoła Podstawawa w Płochocinie

Zestawienie

LP

ASORTYMENT
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kg.

600

2 Chleb pytlowy 650 g

szt.

650

szt.

500

3 Chleb siedem
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Bułka tarta 0,Skg
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cena brutto w zł za im

KROJONY, NA NATURALNYM

ZAKWASlE
KROJONY, NA NATURALNYM
ZAKWASlE

Zamawiane Produkty mają podane szacunkowe ilości,będą zamawine w ilościachzależnych
od jadłospisu.
Mogą bYĆ zamówione inne Produkty, nie występujące w powyższym zestawieniu, co
może wynikaó z nowego menu,

