Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
ul. Rejtana 30,
35-310 Rzeszów

Rzeszów, 18.11.2019 r.

Ldz.ZSO4.271.10.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów
Zaprasza do złożenia ofert na : „Dostawa artykułów spożywczych do ZSO Nr 4”.
2. Przedmiot zamówienia dostawa artykułów zgodnie z wykazem :
Część I - Pieczywo
Część II - Mięso i wędliny
Część III - Jaja i produkty mleczarskie
Część IV - Mrożonki
Część V - Warzywa i owoce
Część VI - Wyroby garmażeryjne
Część VII - Pozostałe artykuły spożywcze
3. Wymagania dotyczące:
-kosztów eksploatacji: dostawa i wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego na koszt
Wykonawcy,
-terminu wykonania zamówienia: od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.,
-parametrów technicznych: dostarczone artykuły spożywcze muszą być zgodne z opisem zawartym
w Formularzu cenowym dla odpowiedniej części,
-funkcjonalności: dostawa w terminie i godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego,
-terminu płatności: płatność 14 dni od dnia dostawy,
-warunków gwarancji: zwrot i wymiana produktów niezgodnych z opisem zawartym w Formularzu
cenowym dla odpowiedniej części,
-innych warunków realizacji zamówienia: Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej
oferty, odrzucenia ofert bez podania przyczyny (nie przysługuje składającemu zwrot kosztów w przypadku
nie wybrania oferty) i zamówienia mniejszego zakresu dostaw niż w zapytaniu.
4. Miejsce i termin złożenia ofert: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie.
Oferty można składać do 28 listopada 2019 roku do godziny 11:30. Oferty złożone po wyznaczonym
terminie nie będą brane pod uwagę. Ofertę można składać mailem: sekretariat@zso4.resman.pl, pocztą lub
osobiście w sekretariacie, oferty można składać w kopertach z opisem: „Dostawa artykułów spożywczych
do ZSO Nr 4 część: ….”
5. Kryterium wyboru ofert: 100 % cena oraz spełnianie wymagań w zapytaniu ofertowym i Formularzu
cenowym, oferty prosimy składać na druku obowiązującym w ZSO Nr 4 wraz z informacją, której części
zamówienia dotyczy oferta i oświadczeniem RODO. Na każdą część składana jest oddzielnie oferta wraz
z złącznikami:
1) Formularz cenowy,,
2) Wykaz artykułów (jeżeli wymagany).
Otwarcie ofert odbędzie się 28 listopada 2019 r. o godz. 12.00
Zamawiający skontaktuje się po wybraniu oferty wyłącznie z wybranym Wykonawcą.

