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pieczątka zamawiającego 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Rzeszów, dnia 16 września 2019  

Wszyscy wykonawcy  
……….……………………………………………..  

nazwa i adres Wykonawcy 

 
1. Zamawiający: 

Nabywca:  
Gmina Miasto Rzeszów   
ul. Rynek 1  
35-064 Rzeszów  
NIP-8130008613 
 Płatnik: 
Szkoła Podstawowa Nr 28 
ul. Solarza 12 
35-118 Rzeszów 

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty  
w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyra-
żonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 
  
2.Przedmiot zamówienia: 

 

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia stołówki szkolnej w ramach 

modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz przeszkole-

nie personelu w zakresie obsługi. 
  
3. Wymagania dotyczące: 
 

- kosztów eksploatacji: nie dotyczy 

- terminu wykonania zamówienia: 60 dni od podpisania umowy 

- parametrów technicznych:  
dostawa i montaż wyposażenia stołówki szkolnej w ramach modułu 3 wieloletniego rządowe-
go programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi: 
dostarczenie wyposażenia zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz przeszkolenie personelu w zakre-
sie obsługi.  
- funkcjonalności:  
Wyposażenie , które stanowi materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, musi 

odpowiadać wymaganiom ogólnym określonym w art.3 rozporządzenia (WE)nr 1935/2004 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wy-

robów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 

89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, 

str.14) oraz: 

1) posiadać deklarację CE; 



2) być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich; 

3) posiadać dołączone niezbędne  instrukcje i materiały dotyczące  użytkowania  

sporządzone w języku polskim; 

4) posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta  lub dostawcę nie krótszy niż  

2 lata 

Wyposażenie, które  nie stanowi materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żyw-

nością musi spełniać wymagania , o których mowa w punkcie 2-4. 

Cena jednostkowa nie może przekraczać 10 000 zł brutto. 
 
- terminu płatność: 30 dni od daty doręczenia faktury VAT, 

- warunków gwarancji: minimum 24 miesiące, 

- innych warunków realizacji zamówienia: nie dotyczy, 

-   
4. Miejsce i termin złożenia oferty:  
 
    sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie, ul. Solarza 12 do dnia 25.09.2019 r. 

do godziny 15
00 

, pokój 102 A   lub email:kg@zs6.resman.pl 
  
5. Sposób sporządzenia oferty: 

  
- ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 wraz z wy-

pełnionym załącznikiem nr 1 na podstawie opisu przedmiotu zamówienia- załącznik nr 3.  
- do oferty należy załączyć parafowany wzór umowy - załącznik nr 4   
- podpisaną klauzule informacyjną z art. 13 RODO.  
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:  
Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. Solarza 12, 35-118 Rzeszów 
 

OFERTA na dostawę i montaż wyposażenia stołówki szkolnej w ramach modułu 3 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. 
  
6. Opis kryteriów oceny ofert: 

 

Najniższa cena: waga kryterium 100%. 
 

7.Informacje dodatkowe 
  
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienie postępowania bez podania przyczyny. 
Wykonawca, którego oferta nie została wybrana nie może składać roszczeń z tytułu przygo-
towania i złożenia oferty. 


