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                                                                     Zespół Szkół w Żelechowie   

                                                                     ul. Ogrodowa  3
                                                                     08 – 430 Żelechów

Zapytanie ofertowe

Na dostawę produktów/usług  o wartości nie przekraczającej  14.000 EUR

1. Zamawiający: Zespół Szkół w Żelechowie, ul. Ogrodowa 3, 08-430 Żelechów.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 22.06.2011r. 

Dostawa produktów będzie odbywać się transzami (nie jednorazowo) po każdorazowym 
złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
3. Przedmiot zamówienia  zgodnie z CPV:

Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 15100000-9
4. Oczekiwane miejsce i sposób dostawy : woj. mazowieckie, pow. garwoliński , kod 
pocztowy i miejscowość 08- 430 Żelechów, ul. Ogrodowa 3, bezpośrednio przez kontrahenta.

5. Termin składania ofert :  do 27.04.2011r., do Zespołu Szkół w Żelechowie, ul. Ogrodowa 3, 
do Kancelarii Szkoły pok.16, do godz. 9:00 (w szczelnie zakrytej kopercie z dopiskiem „ oferta 
na produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne” lub faksem na numer 025 75 41 315).
6. Akceptowane warunki płatności: przelew 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury.

7. Kryterium wyboru oferty: najniższa łączna wartość asortymentu brutto.

8. Podstawowe wymagania w stosunku do dostawcy:
a) Wysoka jakość  asortymentu.

b) Obowiązkowe podanie ceny jednostkowej netto/brutto, jaka będzie obowiązywała w 
okresie dostawy artykułów.

c) Termin dostawy w ciągu 3 dni po przyjęciu zamówienia (w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach – bezzwłocznie)

d) Towar powinien być dostarczany do siedziby Zamawiającego 

e) W przypadku towarów  niezgodnych z oczekiwaniami zamawiającego, dany 
asortyment podlega zwrotowi lub reklamacji.

9. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia  jest dostawa  produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych 
do Zespołu Szkół  w Żelechowie, ul. Ogrodowa 3, 08-430 Żelechów. 
Wszystkie produkty muszą spełniać wymogi polskich norm obowiązujących w danym zakresie.
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mięsne

Lp. Nazwa asortymentu Jednostka 
miary

Ilość Cena jedn. 
netto

Wartość 
VAT

Cena jedn. 
brutto

1 Porcje rosołowe (drobiowe) kg 70    

2 Udka (ćwiartki) kg 150    

3 Pierś z kurczaka kg 150    

4 Ośrodki b/wątroby kg 20    

5 Schab bez kości kg 32    

6 Słonina kg 8    

7 Szynka surowa kg 100    

8 Szynka surowa (mielona) kg 30    

9 Żeberka kg 30    

10  Mięso mielone wieprzowo – 
wołowe

kg 60    

11 Kiełbasa zwyczajna lub 
jarmarczna

kg 15    

12 Mortadela kg 30    

13 Hamburger rybny kg 25    

14 Płaty rybne Miruna kg 90    

Razem:


