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Zaproszenie do złoźrcnia oferty cenowej

Zapraszam do złoŻenia ofeńy cenowej na przygotowanie, dostawę i wydawanie tzech po'
siJków dziennie: śniadanie, obiad i podwieczorek d|a 28 dzieci przedszko|nych w wieku 3 - 4 |at, uczg
szczĄących do Pzedszko|a Publicznego Nr 3 w Busku _ ZdrĄu oddział Zamiejscowy w Ko}aczkowi-
cach, w okresie od 3 sierpnia 2015 r. do 29 |ipca 2016 r., co stanowi 12 mły x22 dni = zU dni (przY
załoŻeniu 22 dni roboczych w miesiącu ).

ofeńa winna byĆ sporządzona na załączonym formu|arzu ofertowym, a cena powinna
zawierac wszystkie koszty związane z wykonywanym zadaniem. Cena oferty musiwynikaĆ z norm
HACCP.

ofeńę nalezy złoŻyc w niepzejzystym' zamkniętym opakowaniu, zaadresowanym na Z|ec+
niodawę i zawieĘącym oznaczenie: ,,Przygotowanie, dostawa iwydawanie tzech posilkÓw dziennie:
Śniadanie, obiad i podwieczorek d|a 28 dzieci pzedszko|nych w Weku 3 _ 4 |at, uczęszczających do
Pzedszkola Publicznego Nr 3 w Busku - Zdrolu, Oddziat Zamiejscowy w Kotaczkowicach,
w okresie od 3 sierpnia2}15 r. do 29 lipca 20'16 r;' oraz adresWykonawcy.

Termin złoŻenia ofeńy do 16 czerwca 2015 r., godz. 10w, w siedzibie Zespołu obsługi
Przedszko|i i Szkoł w Busku _ Zdroju, u|' RÓzana 2, pok. nr- 1 .

Po złoŻeniu ofeń, 16 czerwca 2015 r. godz. ,l0!, pzeprowadzone będą negocjacje ce-
nowe.

Termin realizacji zamÓwienia _ od 3 sierpnia 2015 r. do 29 |ipca 2016 r.

Załączniki.
1. Formu|arz ofeńowy zaŁ nr 1.

2. Wzor umowy zał. nr 2.
3. opis przedmiotu zamowienia zał. nr 3
4. oŚwiadczenie o spełnianiu warunków okreŚlonych w art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r., Prawo zamowień pub|icznych (t.j. Dz. U. z2013 r., poz. 907 z pożn. zm.).
5. oŚwiadczenie o spełnianiu warunkÓw okreŚ|onych w art.22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r., Prawo zamowień publicznych (t.j. Dz. U. z2013 r. poz. 907 z poin' zm.).


