
 

 

 

 

 

 

      Ustka, dnia 2018-12-11 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

5.RPO.UCUS.2018 

 

1. Zamawiający:  

Centrum Integracji Społecznej w Ustce 

2. Przedmiot  zamówienia: 

  

Przedmiotem zamówienia jest  sukcesywna dostawa pieczywa i artykułów cukierniczych na 

potrzeby  Placówki Wsparcia Dziennego „Aktywne Popołudnie” w okresie od grudnia 2018r. do 

grudnia 2020r.  

Szacunkowa wielkość dostaw: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Istotne warunki zamówienia:   

1) Towar odbierany będzie przez osoby upoważnione przez Zamawiającego w czasie działania 

placówki. 

2) Wykonawca zapewnia, że towar jest pełnowartościowy, dopuszczony do użytku zgodnie  

z obowiązującymi przepisami.  

Lp. Pieczywo i wyroby cukiernicze 
 

Sztuki 

1 Cheb zwykły krojony 500g 
458 

2 Bułka zwykła pszenna80-100g 
3815 

3 Pączek z dżemem70g 
1892 

4 
Bułka drożdżowa (z serem lub 

dżemem)80-120g 

1892 

5 Pizzerinka250g 
2280 

6 
Ciasto suche, bez kremu(typu keks lub 

babka piaskowa)w foremce 250g 

260 

7 Ciastka kruche 1kg 
193 

8 Rogal słodki 120g 
1560 



 

 

 

 

 

3) Szacunkowe ilości artykułów podane w formularzu cenowym nie są wiążące dla Zamawiającego przy 

realizacji zamówienia, stanowią jedynie podstawę dla Wykonawców do sporządzenia oferty. 

Rzeczywista ilość zamawianych artykułów wynikać będzie z każdorazowego zapotrzebowania. 

4) Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia. Zapłata za dostarczone towary 

dokonywana będzie za okresy nie dłuższe niż miesięczne na podstawie prawidłowo wystawionych 

faktur przelewem na konto wskazane w fakturze. 

5) Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze zamówienie 

dokonywane będą w PL. 

 

4. Sposób przygotowania oferty. 

1) Do oferty należy dołączyć: 

− Załącznik nr 1 formularz ofertowy.  

− Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków z art.22 ust 1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

2) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania. Formularz 

należy wypełnić wpisując odpowiednie dane.  

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze, nieścieralnym 

atramentem lub długopisem, powinna być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

3) Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane. 

 

5. Miejsce i termin złożenia oferty. 

1) Ofertę złożyć należy w terminie do 17.12.2018 do  godz. 12⁰⁰ osobiście u Zamawiającego, pocztą na 

adres Centrum Integracji Społecznej w Ustce, 76-270 Ustka ul. ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

5,  z dopiskiem: Oferta na dostawę  pieczywa i artykułów cukierniczych na potrzeby Placówki Wsparcia 

Dziennego „Aktywne Popołudnie”. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty drogą elektroniczną. 

Decyduje data wpływu do CIS.  
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

 

6. Kryterium wyboru oferty: 

1)  Cena 100%. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowanie bez podawania 

przyczyny. 

7. Osoba do kontaktu 

Magdalena Krasińska w godz. 7.30 do 15.30 

Tel. 59 726 06 04 

 

 

 



 

 

 

 

 

zał. nr 1 

do zapytania ofertowego 

5.RPO.UCUS.2018 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Centrum Integracji Społecznej w Ustce 

ul. Kard. Wyszyńskiego 5 

76-270 Ustka 

FORMULARZ OFERTOWY 

Pełna nazwa Wykonawcy:       …………………………………………………………………….…… 

Adres siedziby Wykonawcy:    ………………………………………………………………………… 

NIP/PESEL:    ………………………………………………………………………… 

REGON:                ………………………………………………………………………… 

Numer telefonu:               ………………………………………………………..……………….. 

Numer faksu:                ………………………………………………………………………… 

Adres mailowy                            ………………………………………………………………………… 

 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dn……………….. dot. Dostawy pieczywa i wyrobów 

cukierniczych na potrzeby Placówki Wsparcia dziennego „Aktywne Popołudnie” 

 oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia, za kwotę ………..……………………………… 

………………………………(brutto),  zgodnie z zestawieniem: 

 

Lp. Pieczywo i wyroby cukiernicze 

 

Sztuki 

 

Stawka 

vat w % 

 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

zamówienia 

netto 

Wartość 

zamówienia 

brutto 

1 Cheb zwykły krojony 500g 
458     

2 Bułka zwykła pszenna80-100g 
3815     

3 Pączek z dżemem70g 
1892     

4 
Bułka drożdżowa(z serem lub 

dżemem)80-120g 

1892     

5 Pizzerinka250g 
2280     

6 
Ciasto suche, bez kremu(typu keks lub 

babka piaskowa)w foremce 250g 

260     

7 Ciastka kruche 1kg 
193     

8 Rogal słodki 120g 
1560     

9 Razem 
 

x 

 

x 

 

x 

  



 

 

 

 

 

 

 

1.Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych  

w opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, nie wnoszę do niego zastrzeżeń i  

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia  

3. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do: 

- ustanowienia osoby do kontaktu w sprawie realizacji dostaw ............................. 
     (imię i nazwisko nr. tel. kontaktowego)  

- akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego. 

 

Przedstawiciel Wykonawcy 

                                                                       

 

.................................................... 

                                                                             ( podpis i pieczęć ) 

Data : .......................................... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

zał. nr 2 

do zapytania ofertowego 

5.RPO.UCUS.2018 

 

...................... dnia, ......................                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

............................................................. 

Nazwa wykonawcy 

                                                                    

 

 

                                                                O Ś W I A D C Z E N I E 

 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO ORAZ O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„ Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych na potrzeby PWD :”Aktywne Popołudnie” 

oświadczam/y, że: 

1) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i nie spełniamy żadnej z 

przesłanek zapisanych w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawa zamówień publicznych, 

2) spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zapisane w art. 22 ust 

1b,tj: 

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów; 

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

- zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

......................................... , dnia ........................................ 

             Miejscowość                                  Data 

                                                                                            

                                             

                                                                                         ................................................................ 

                                                                                                       Podpis wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 


