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Znak sprawy: 1/ZO/PROJEKT 5.4.2                                                                      Puck, 20 sierpnia 2018r. 

 

 

Projekt „Zdrowy pracownik – zadowolony człowiek” współfinansowany ze środków                     

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na wybór dostawcy warzyw i owoców 
(kod CPV 03221000-6 warzywa, 03222000-3 owoce) 
 

Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w 

zakresie kwalifikowania wydatków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 05.04. Zdrowie na rynku pracy.  
 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Związek Międzygminny Zatoki Puckiej, 

ul. Plac Obrońców Wybrzeża 11 

84-100 Puck 

 

zaprasza do złożenia ofert cenowych na: 

II. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa świeżych warzyw i owoców w ilości 556,5 kg/mc, 
m.in.: 
Marchew  
Seler naciowy 
Pomidorki koktajlowe  
Rzodkiewki  
Jabłka 
Gruszki 
Winogrona  
Śliwki 
Banan  
Mandarynka  
oraz inne owoce sezonowe 
 
Owoce w całości i pakowane w skrzynki. Owoce mogą być pakowane jako mix owoców. 
Warzywa takie jak marchew, seler naciowy krojone w słupki i pakowane. 
Dostawa ma się odbywać raz w tygodniu (poniedziałek).  
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Odbiorcami będą pracownicy poniższych Podmiotów: 
1. Urząd Miasta Puck – 76,5 kg 
2. Urząd Gminy Puck – 93 kg 
3. Urząd Miasta Władysławowo – 141 kg 
4. Szkoła Podstawowa Pozytywne Inicjatywy w Pucku –16,5 kg 
5. Gimnazjum Pozytywne Inicjatywy w Pucku – 16,5 kg 
6. Liceum Służb Mundurowych Pozytywne Inicjatywy w Pucku – 16,5 kg 
7. Technikum Informatyczne Pozytywne Inicjatywy w Pucku – 16,5 kg 
8. Pozytywna Szkoła Podstawowa Gdańsk Kokoszki 147 kg 

      Suma: 556,5 kg 

III . Wymagania związane z wykonaniem umowy: 

 

Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do maja 2020r. 

 

IV. Składanie ofert: 

 
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim do  30 sierpnia 2018 r. 
(osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną) na Formularzu Oferty do godz. 12.00 
 

V.  Zapytanie o przedmiot zamówienia: 

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: 

      
Asystent projektu 
    Joanna Modlińska 
 tel. 508 234 883, e-mail: zmzp@wp.pl 
 
Koordynator projektu 
 Marta Grodzka 
 tel. 668 306 631 , e-mail: zmzp-ksiegowosc@wp.pl 
 
 
VI.  Kryterium wyboru oferty: 

 

Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert w dniu 31-08-2018 w oparciu o następujące kryteria: 

1. Cena – 60% 

2. Sposób przygotowania warzyw np.: krojone, paczkowane -20 % 

3. Możliwości dostaw we wszystkie wyżej wymienione miejsca oceny - 20 % 

 

Dodatkowe informacje: 

 Zamawiający przewiduje podpisanie z wykonawcą umowy cywilnoprawnej. 

 Dokumenty osób, które nie zakwalifikowały się nie będą odsyłane. 

mailto:zmzp@wp.pl
mailto:zmzp-ksiegowosc@wp.pl
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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 

FORMULARZ OFERTY 

 

Znak sprawy: 1/ZO/PROJEKT – 5.4.2 

1. Treść oferty:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.  Nazwa wykonawcy ............................................................................................................... …… 

3. Adres wykonawcy………………….………………………………………………………………………….………………….. 

4.  NIP   ...................................................................................................................................... …… 

5.  Regon .…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6.  Nr telefonu kontaktowego / e- mail…………………………………………………………..………………………….. 

7.  Oferujemy dostarczenie 556,5 kg/mc porcji warzyw i owoców za: 
 

Cenę netto ....................................... zł  

(słownie złotych……………………………………………………………………………..…………………………………….) 

Cenę brutto ..................................... zł  VAT …………………………………..zł  

(słownie złotych…………………………………………….. ........................................................................ ) 

 

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

zastrzeżeń. 

9. Termin realizacji zamówienia do od zawarcia umowy do maja 2020. 

Dnia ...................................              ……………………………………………………………. 

podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 

pieczątka Wykonawcy 


