8/2021

Toszek, 20.07.2021 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
1. Zamawiający – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku – zaprasza do
złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej poniżej 30.000 euro netto na dostawę ziemniaków.
2. Opis przedmiotu zamówienia: dostawa ziemniaków na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2
im. Gustawa Morcinka w Toszku w ilościach oraz zgodnie ze specyfiką określoną
w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty.
2.1. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko dostarczać przedmiot
zamówienia do Siedziby Zamawiającego, tj. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa
Morcinka w Toszku, ul. Wilkowicka 2, 44-180 Toszek w godzinach 08:00-10:00.
Dostawa obejmuje również wniesienie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia do
pomieszczenia wskazanego przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.
2.2. Dostawy następować będą od poniedziałku do piątku w terminie 2 dni roboczych od daty
otrzymania zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego od uprawnionego przedstawiciela
Zamawiającego.
2.3. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia – w obecności przedstawiciela
Wykonawcy – kompletności dostawy towaru, jego zgodności z umową oraz
potwierdzenia odbioru. W przypadku braków lub rozbieżności ilościowych, bądź też
dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania na własny
koszt uzupełnień braków lub wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie
3 dni roboczych od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego.
2.4. Zamawiający zastrzega, iż określona w formularzu cenowym ilość towaru jest
orientacyjna i ilość zamówionego towaru może ulec zmianie, z zastrzeżeniem, iż wartość
dostarczonego towaru nie może przekroczyć wartości nominalnej zobowiązania
umownego i nastąpi na podstawie faktycznej ilości zamówionych artykułów.
Wykonawca nie ma prawa do żądania odszkodowania lub wypłaty wynagrodzenia
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Wykonawcy

stanowiącego

różnice

pomiędzy

wynagrodzeniem

umownym

a wynagrodzeniem za faktycznie wykonany przedmiot umowy, z zastrzeżeniem, że
Zamawiający gwarantuje zrealizowanie 40%

maksymalnej wartości nominalnej

zobowiązania umownego.
2.5. Transport powinien być zapewniony samochodem spełniającym wymogi HACCP.
2.6. Zaoferowany towar powinien być wysokiej jakości, ponieważ jest przeznaczony do
żywienia dzieci.
3. Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2022 r.
4. Warunki płatności
4.1. Płatność z tytułu przedmiotu zamówienia następować będzie na podstawie wystawionej
faktury w terminie 21 dni od daty doręczenia dokumentu rozliczeniowego do siedziby
Zamawiającego.
4.2. Wynagrodzenie wykonawcy obejmuje wszelkie koszty i czynności związane z realizacją
zamówienia (w tym transport, rozładunek, wniesienie towaru do pomieszczenia
wskazanego przez Zamawiającego) i nie będzie podlegało zmianom przez cały okres
obowiązywania umowy.
4.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym na dokumencie
księgowym a wskazanym w umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin
określony w umowie.
4.4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Kryterium wyboru ofert: cena brutto za realizację zamówienia – 100%.
6. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści
6.1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności muszą mieć formę pisemną.
6.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w wysokości 10% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania umownego –
w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;
b) w wysokości 0,5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania umownego – za
niedotrzymanie terminu określonego pkt. 2.2 Zaproszenia do składania ofert za każdy
dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po dniu, w którym termin powinien być
dotrzymany. W przypadku opóźnienia w przekazaniu przedmiotu umowy powyżej
3 dni roboczych, Zamawiający odstąpi od umowy ze skutkiem natychmiastowym;
c) w wysokości 0,2% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania umownego – za
opóźnienie w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze, za każdy dzień
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opóźnienia liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na uzupełnienie
braków lub usunięcie wad.
6.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% maksymalnej wartości
nominalnej zobowiązania umownego – za odstąpienie od umowy, z przyczyn leżących
wyłącznie po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
6.4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z faktur częściowych
za wykonany przedmiot umowy. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych
w kwocie pozostałej do zapłaty, Wykonawca jest zobowiązany do uregulowania kary
umownej lub jej niepotrąconej części w terminie 14 dni od dnia nałożenia.
6.5. Ewentualne spory mogące wynikać na tle realizacji umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
7. Sposób przygotowania oferty
Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy
napisać:
– adresata oferty – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku,
ul. Wilkowicka 2, 44-180 Toszek;
– nazwę i dokładny adres Wykonawcy;
– oznaczenie zamówienia – „Oferta w postępowaniu poniżej 30 000 euro nr 8/2020 na
dostawę ziemniaków na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka

w

Toszku”;
– adnotację „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.
8. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa
Morcinka w Toszku, ul. Wilkowicka 2, 44-180 Toszek (sekretariat, dni robocze w godzinach
8.00 – 15.00) w nieprzekraczalnym terminie do 20.08.2021 r. do godz. 10.00.
9. Nr tel. do sekretariatu Szkoły: 32 233 43 14.
……..…………………..
(data i podpis Dyrektora)
Załącznik: oferta wraz z załącznikiem.
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