
Luzino, 12.01.2023r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/23 

 

Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Luzinie zwraca się z prośbą o przedstawienie 

Państwa oferty cenowej na wykonanie/dostawę:  

 

Tryb udzielenia zamówienia: ustawa z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień 

publicznych (poz. 2019 z póź. zm.), zgodnie z zapisami regulaminu udzielania Zamówień 

Publicznych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Luzinie. 

 

1. Przedmiot zamówienia: dostawa artykułów spożywczych w tym: 

- artykułów ogólnospożywczych, 

- warzyw i owoców, 

- mięsa i drobiu, 

- mrożonek, 

Do stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Luzinie, ul. Szkolna 13 

 

2. Termin realizacji zamówienia: od 30.01.2023r. do 22.06.2023r.   

 

3. Dodatkowe warunki udziału w postępowaniu dla dostawców artykułów spożywczych: 

 

a) Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych (wykonawca może złożyć ofertę  

na jedną, kilka lub wszystkie części zapytania ofertowego) 

b) Dostawy odbywać się będą: 

 3 razy w tygodniu dla produktów ogólnospożywczych, mięsa i drobiu, jaj  

i mrożonek, mleka i produktów mleczarskich; 

 4 razy w tygodniu dla warzyw i owoców świeżych; 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

- dostarczą towar zgodnie ze specyfikacjami asortymentowo-ilościowo-wartościowymi 

stanowiącymi załącznik nr 1 do formularza ofertowego; 

- dostarczą towar zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2  

do formularza ofertowego; 

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

- dysponują niezbędną wiedzą, doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym  

i technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia 

 

4. Termin złożenia ofert: 20.01.2023r. godz. 10.00 

 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty 

złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Na ofertę składa się wypełniony oraz podpisany załącznik nr 1 do niniejszego zapytania tj. 

wypełniony oraz podpisany formularz ofertowy, wypełnione i podpisane  formularze 

asortymentowo-ilościowo-wartościowe (zgodnie z wybraną częścią/częściami) oraz 

podpisany opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2). 

 



5. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert: 

1) cena  - waga: 100 % 

Zamawiający dokona wyboru oferty wśród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu w 

oparciu o kryterium ceny – 100%. 

 

6. Termin otwarcia ofert: 23.01.2023r. godz. 12.00 

 

7. Warunki płatności: faktura płatna przelewem w ciągu 21 dni, wystawiona na: 

 

Nabywca: Gmina Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino 

NIP 588 20 82 059 

 

Odbiorca: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Luzinie 

 

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Luiza Połujańska 

 

Tel. 58 678 20 14, wew. 16,  adres e-mail: l.polujanska@sp.luzino.pl 

 

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej/elektronicznej – 

w języku polskim. Ofertę można złożyć w formie: 

a) pisemnej na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Luzinie., ul. Szkolna 13, 84-242 Luzino; 

b) jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp.luzino.pl; 

 

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, 

którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.  

 

 

11. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy: 

 

 Formularz ofertowy oraz formularze asortymentowo-ilościowo-wartościowe (zał. nr1) 

 Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 2) 

 Wzór umowy (zał. nr 3) 

 

 

 

Z poważaniem, 

 

 

 

mailto:sekretariat@sp.luzino.pl

