Oferta cenowa na przewóz i rozładunek posiłków
pomiędzy placówkami oświatowymi w Brodach
1.Opis przedmiotu zamówienia:
Przewóz i rozładunek posiłków własnym środkiem transportu w/g następującej trasy
9 : 00 – przewóz śniadania ze Szkoły Podstawowej w Brodach, ul. Kilińskiego 11 do
Przedszkola Samorządowego w Brodach, ul. Traugutta 11;
10 : 00 - przywóz naczyń cateringowych z Przedszkola do Szkoły;
11: 00 – przewóz obiadu i deseru ze Szkoły do Przedszkola;
12: 45 - przywóz naczyń cateringowych z Przedszkola do Szkoły;
Rozpoczęcie pracy od godz. 9:00 - zakończenie godz. 13:00
2.Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
od 03.09.2018 r. do 19.06.2019 r.
3.Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
- cena za prowadzoną usługę,
- uprawnienia wymagane do realizacji zadania stosowane do obowiązujących
przepisów HCCP
4.Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1. Formularz oferty w/g załączonego wzoru - zał. nr 1
2.Kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopię z wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego.
3.Kserokopię decyzji Sanepidu o dopuszczeniu samochodu do przewozu żywności.
5.Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną oraz spełniającą wszystkie
wymagane warunki.
6.Opis sposobu i termin złożenia oferty:
1.Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie szkoły
lub pocztą na adres : Publiczna Szkoła Podstawowa w Brodach,
ul. Kilińskiego 11,68-343 Brody.

2.Oferta cenowa powinna być sporządzona w języku polskim i musi obejmować
całość zamówienia.
3.Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.07.2018 r. do godz. 12.00
7.Miejsce i termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.07.2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie
zamawiającego.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Barbara Czahajda –
dyrektor.

Zał. nr 1

………………………….
(miejscowość , data)
...............................................................
(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres)
ul. ......................................................
tel. ..........................

OFERTA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na
Przewóz i rozładunek posiłków pomiędzy placówkami oświatowymi w Brodach
oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami
opisu przedmiotu zamówienia

Cena ryczałtowa netto
za 1 dzień dowozu

Podatek VAT

Cena ryczałtowa brutto
za 1 dzień dowozu

