
OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie przy ul. Kresowej 7,                 
20-215 Lublin, zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę artykułów 
żywnościowych dla stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w 
Lublinie w roku szkolnym 2021/2022.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori

ul. Kresowa 7

20-215 Lublin

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, wraz z 
rozładunkiem i wniesieniem na wskazane miejsce z podziałem na następujące pakiety:

Pakiet II:   15500000-3   „   Produkty mleczarskie  ”   
Dostawa produktów mleczarskich musi odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku 
od godz.6:00 do godz.8:00. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia
telefonicznego lub mailowego zamówienia.

Pakiet XI: 03142500-3 „ Jaja”
Dostawa j odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku w zależności od 
bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty 
złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia od godz.6:00 do godz.8:00.

Pakiet XII: 15980000-1 „ Napoje bezalkoholowe”
Dostawa napoi bezalkoholowych odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku
w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony 
następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia od godz.6:00
do godz.8:00.

Szczególne wymagania:

Zamówienia będą składane w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do 
piątku od godziny 6:00 do godziny 14:00. 



Jeżeli ze względu na przyjętą u Dostawcy organizację pracy brak jest możliwości 
przyjmowania zamówień zgodnie zgodnie z wytycznymi, prosimy o podanie informacji w 
formularzu ofertowym nt. sposobu i terminów przyjmowania zamówień.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jeden lub więcej pakietów. Dostawca może 
złożyć ofertę na każdy z pakietów, jednakże w obrębie danego pakietu może złożyć tylko 
jedna ofertę. Każdy z pakietów traktowany jest oddzielnie i podlegał będzie odrębnej 
ocenie. Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza w obrębie danego pakietu.

Koszty zakupu, dostawy i rozładunku artykułów żywnościowych i opakowania 
zabezpieczające artykuły spożywcze przed uszkodzeniem w trakcie transportu oraz 
wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia po stronie Dostawcy.
Dostawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe 
wykonanie zamówienia, a także za jakość i zgodność z pozostałymi warunkami 
określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy 
realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objęte 
przedmiotem niniejszego zamówienia. 

Realizacja dostaw w cenach zgodnych z ofertą Dostawcy - ceny jednostkowe netto 
określone w formularzu ofertowym nie mogą ulec zwiększeniu o więcej niż 10% w okresie 
obowiązywania umowy.
 Dostawca może obniżyć ceny w każdym czasie.
Niekorzystna zmiana cen przez Dostawcę może stanowić podstawę do odstąpienia 
Zamawiającego od dalszej realizacji umowy. 

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

Dostarczone produkty muszą być wysokiej jakości tj. I-go gatunku bez wad fizycznych i 
jakościowych tj. wygląd, tekstura i konsystencja oraz smak i zapach charakterystyczne dla 
rodzaju produktu bez obcych zapachów, posmaków, bez zanieczyszczeń fizycznych, 
oznak i pozostałości szkodników, bez zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii 
chorobotwórczych. Wszelkie braki w tym zakresie mogą być przyczyną odstąpienia od 
umowy przez Zamawiającego. 

Dostawca będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego zamówiony towar transportem 
zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone produkty posiadały nienaruszone 
fabrycznie jednostkowe opakowanie, oraz odpowiednie atesty, HDI (handlowe dokumenty 
identyfikacyjne), a ponadto produkty przetworzone spełniały normy związane ze 
Zintegrowanym Systemem Zarządzania HACCP. 

Opis warunków udziału w postępowaniu:

 W postępowaniu mogą wziąć udział dostawcy, którzy:
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli prawo 
nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem osobowym i 
technicznym do wykonywania zamówienia.



Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Akceptują warunki zawarte w niniejszej zaproszeniu.
Na żądanie Zamawiającego, Dostawca zobowiązany jest przedłożyć certyfikat wdrożenia 
systemu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego HACCP (dotyczy tylko tych 
oferentów, którzy składają ofertę na dostawę mięsa, drobiu i wyrobów wędliniarskich)

Sposób i termin składania ofert:

Oferty wg załączonego wzoru należy składać pisemnie w terminie do dnia 28.02.2022 do 
godz. 12.00 pod adresem:

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie

ul. Kresowa 7

20-215 Lublin

lub m-ailem: a.plewik@sp27.lublin.eu


