
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

I.  Zamawiający: 

Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej  ul. ks. Pawła Lexa 3. 

II.  Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówek 
znajdujących się w Szkole Podstawowej Nr 24 im. Powstańców Śląskich ul. ks. P. Lexa 3 (budynek 
A) i ks. P. Lexa 14 (budynek B) według wykazu podanego w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia (załącznik nr 1). 

III. Tryb udzielenia zamówienia   

Na podstawie art. 4 ust. 8. ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2017 r. poz.1579 z późniejszymi zmianami,) ustawy tej nie stosuje się  w przypadku zamówień 
i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 
euro.  

IV. Termin realizacji zamówienia  

Termin wykonania zamówienia przez wykonawcę:  01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. Dostawy 
częściowe, sukcesywne, uruchamiane telefonicznie przez zamawiającego.  

V.   Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: 

Cena, dostępność artykułów żywnościowych ujętych w opisie przedmiotu zamówienia. 

VI.   Inne istotne warunki zamówienia. 

Wykonawca dostarczy produkty żywnościowe spełniające wymogi określone przepisami ustawy 
z 25.08.2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 71 poz.1225  z póź. zm.) wła-
snym transportem oraz na własny koszt i odpowiedzialność. 

VII.   Sposób przygotowania oferty . 

Ofertę sporządzić należy na załączonych drukach (FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 2 + 
2a, 2b, 2c). Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty 
w siedzibie Zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis: Oferta na dostawę 
artykułów żywnościowych dla stołówek znajdujących się w Szkole Podstawowej nr 24 Rudzie 
Śląskiej przy ul. ks. P. Lexa 3 i ks. P. Lexa 14. 



VIII.  Miejsce i termin złożenia oferty. 

Ofertę złożyć należy do dnia 20.12.2018r., do godz. 12.00 osobiście w Sekretariacie Szkoły 
Podstawowej Nr 24 lub wysłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa Nr 24, 41-706 Ruda Śląska 
ul. ks. P. Lexa 3 (oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę). 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu zaadresowanym                   
i opisanym 
Nadawca: 
Nazwa i adres wykonawcy (pieczęć) 
Adresat: 
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Powstańców Śląskich, 41-706 Ruda Śląska, ul. ks. P. Lexa 3 
Oferta na dostawę artykułów żywnościowych - (wymienić którego pakietu dotyczy). 
 
      
       Jadwiga Staniowska – wicedyrektor szkoły 
 
 


