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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Opoczno, dnia 18 września 2014 r. 
 

OGŁOSZENIE 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA 

DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH  

w ramach projektu 

 

 

„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA – Pierwsza Uczelnia Twojego Dziecka” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

 

Numer i nazwa Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Numer i nazwa Działania: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

Numer i nazwa Poddziałania: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji 

przedszkolnej. 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. 
 

Oznaczanie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

15000000-8  Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne,  

  

03142500-3 Jaja, 

15551000-5 Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne,  

15540000-5 Produkty serowarskie,  

15500000-3 Produkty mleczarskie,  

15431000-8 Margaryna i podobne produkty, 

15131120-2 Produkty wędliniarskie, 

15114000-0 Podroby, 

15811000-6 Pieczywo, 

15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty, 
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15331500-2 Warzywa konserwowane w occie, 

03211300-6 Ryż, 

15332200-6 Dżemy i marmolady, galaretki owocowe, przeciery z owoców i orzechów oraz pasty do smarowania, 

15411210-7 Olej do smażenia, 

15842000-2 Czekolada i wyroby cukiernicze, 

15860000-4 Kawa, herbata i podobne produkty, 

15871230-5 Ketchup 

1. Zamawiający. 

„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” S.C. M. Pawlik, A. Klimek 

ul. Kopernika 16 E 

26 – 300 Opoczno 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zapytania cenowego jest dostawa artykułów spożywczych podzielonych na pięć części: 

 

CZĘŚĆ I – artykuły ogólnospożywcze 

CZĘŚĆ II – nabiał 

CZĘŚĆ III - wędliny 

CZĘŚĆ IV – pieczywo 

CZĘŚĆ V – warzywa 

 

które zostały opisane z załączniku nr 1 dołączonego do niniejszego zapytania. 

Wymagania zamawiającego: 

 Dostarczane artykuły spożywcze muszą  spełniać obowiązujące normy oraz muszą być to 

wyłącznie produkty świeże, dobrej jakości o aktualnym terminie przydatności do spożycia, 

 Dostawy należy realizować sukcesywnie w asortymencie i ilości zgodnej ze złożonym 

zamówieniem, w uzgodnionych przez Zamawiającego dniach i godzinach.  Termin realizacji 

zamówienia – 1 dzień od zamówienia, które to Zamawiający będzie składał telefonicznie, 

 Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczane produkty posiadały nienaruszone fabryczne 

jednostkowe opakowania, 

 Dla części nr 4 pieczywo świeże z nocnego wypieku. 

Wielkość grupy docelowej - 24 uczestników/uczestniczek  

3. Termin wykonania zamówienia. 

 Sukcesywnie od 3 października 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. 
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4. Miejsce oraz termin składania ofert. 

4.1. Oferty należy składać do 2 października 2014 r. do godziny 12.00  

a) pocztą tradycyjną na adres: (liczy się data wpływu do Akademii Przedszkolaka) 

„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” S.C. M. Pawlik, A. Klimek 

ul. Kopernika 16 E 

26 – 300 Opoczno 

b) osobiście do siedziby Biura Projektu na adres: 

„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” S.C. M. Pawlik, A. Klimek 

ul. Kopernika 16 E 

26 – 300 Opoczno 

c) w formie elektronicznej na e-mail: 

info@akademia-przedszkolaka.com 

4.2. Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – do 

części nr 1, 2, 3, 4 lub 5 W przypadku przedstawienia oferty dotyczącej kilku części zapytania 

formularz cenowy należy złożyć do każdej części osobno. Ponadto należy złożyć oświadczenie 

załączone do niniejszego zapytania, iż jako Wykonawca zamówienia nie jest związany z Beneficjentem 

osobowo ani kapitałowo. 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi 

w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach całego zamówienia (część 1, 

2, 3, 4 i 5). Nie dopuszcza dzielenia w ramach poszczególnych części. 

4.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4.4. Termin dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty upływa w dniu                

2 października  2014 r. o godz. 14.00. 
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4.5. Do wybranego podmiotu w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zamówienie. 

 

4.6. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej powiadomi o dokonaniu 

tej czynności Wykonawców którzy złożyli oferty. 
. 

 

4.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie złożenia  zamówienia w przypadku oferty, której wartość 

kwoty przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na ten cel w budżecie projektu. 
 

4.8. Zamawiający podpisze umowę zlecenie niezwłocznie po skierowaniu zamówienia do Wykonawcy    

w którym poinformuje o dniu podpisania umowy. 

4.9. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

5. Kryteria i sposób oceny ofert. 

5.1. W ofercie należy podać cenę jednostkową brutto wyrażoną w polskich złotych do dwóch miejsc po 

przecinku.  

5.2. Głównym kryterium wyboru oferty jest cena (100 pkt.) za daną część.   

Oferta z najniższa ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone 

wg wzoru poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium oferty. 

                                                  Cena oferowana minimalna brutto 

                                      Cena=  ----------------------------------------------  x 100 % 

                                                        Cena badanej oferty brutto 

 

6. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Oferentami. 

 

Pani Agnieszka Klimek – Dyrektor przedszkola 

ul. Kopernika 16 E 

26 – 300 Opoczno 

Tel: 601 668 592 

oraz 

Pani Małgorzata Mlonka – Koordynator Projektu 

Tel: 509 021 050 

E-mail: info@akademia-przedszkolaka.com 


