
Szydłowiec, dnia 19.11.2019r. 

 

Zaproszenie do składania ofert 

 Dyrektor Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu („Zamawiający”) zaprasza do złożenia 
oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie 
zapytania o cenę na dostawę: 

 mięs i wędlin, 

 mrożonek i ryb, 

 nabiału, 

 warzyw i owoców, 

 art. spożywczych, 

 pieczywa 
na potrzeby stołówki szkolnej, a także na dostawę: 

 art. chemicznych, 

 art. papierniczych, 

 prania bielizny pościelowej i obrusów 
na potrzeby szkoły, internatu, schroniska młodzieżowego i stołówki szkolnej. 
Specyfikacja warunków zamówienia: 

1. Dostarczanie towaru na koszt Sprzedawcy będzie następowało partiami stosownie do 
potrzeb Zamawiającego począwszy od dnia 02.01.2020r. do 30.12.2020 r. 

2. Wielkość i termin wydawania każdej partii towaru wynikać będzie z jednostronnych 
dyspozycji Zamawiającego. 

3. Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić towar w ciągu jednego dnia przez Zamawiającego. 
4. Sprzedawca będzie wystawiał faktury VAT w dniu dostawy towaru. 
5. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru w sposób zwyczajowo przyjęty                        

w chwili dostawy. 
6. W razie stwierdzenia wad względnie niskiej jakości Zamawiający złoży stosowną reklamację 

Sprzedawcy do rozpatrzenia. 
7. Sprzedawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że towar jest dobrej jakości                                           

i atestowany. W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy Sprzedawca zobowiązuje się do 
bezpłatnej wymiany wadliwego towaru na wolny od wad. 

8. W przypadku stwierdzenia, że cena, walory jakościowe lub warunki dostawy oferowane przez 
Sprzedawcę uległy pogorszeniu w stosunku do aktualnej oferty rynkowej, Zmawiający 
zastrzega sobie możliwość składania zamówień u podmiotów oferujących korzystniejsze 
warunki sprzedaży. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie powtarzania się 
czynników opisanych w punkcie 6 i 7 lub w przypadku nie uznania reklamacji przez 
Sprzedawcę. 

 
Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który 

zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedna cenę i nie może jej zmienić po 
złożeniu oferty. Negocjacje w sprawie ceny nie będą prowadzone. 
Pisemne oferty należy składać do dnia 12.12.2019r. w Zespole Szkół im. KOP                                               
ul. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec- sekretariat szkoły. 

 


