
Załącznik nr 1 
Do zapytania ofertowego na dostawę produktów żywnościowych do  

stołówki szkolnej na 2023r. w Szkole Podstawowej w Kulejach 
 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiot zamówienia – dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły 

Podstawowej im. Orła Białego w Kulejach (szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 

zawierają załączniki Nr 1a – 1h, który należy uzupełnić)  

2. Zamawiający odmówi przyjęcia produktów porażonych mokrą bądź suchą zgnilizną, 

zapleśniałych, zgnitych, zaparzonych, zwiędniętych, zafermentowanych, porażonych chorobami, 

z obcym zapachem, uszkodzonych mechanicznie (w tym uszkodzenia powstałe w czasie transportu 

od Wykonawcy do Zamawiającego zmarznięcia, zaparzenia, zwiędnięcia itp., będące wynikiem 

transportowania produktów w nieodpowiednich warunkach), uszkodzonych przez szkodniki, z 

obecnością szkodników lub ich pozostałości, łykowatych, miękkich, ze sparciałymi korzeniami.

    

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania sukcesywnych dostaw w terminie wskazanym w 

zapytaniu ofertowym. Zgłoszenie zapotrzebowania nastąpi telefonicznie w dniu poprzedzającym 

dzień planowanej dostawy do godz. 14:00 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zamówienia przynajmniej na dzień przed jego 

realizacją (dotyczy to surowców do natychmiastowego spożycia) 

5. Termin płatności 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury przez 

Zamawiającego. 

6. Sposób zapłaty – polecenie przelewu. 

7. Podane w ofercie ceny będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy tj. od 02.01.2023 r. 

do 29.12.2023 r. z zastrzeżeniem zapisu §7 umowy stanowiącej załącznik nr 3 niniejszego 

zapytania ofertowego.  

8. Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia i realizacji przyszłego oświadczenia umownego. 

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego 

zastrzeżeń oraz uzyskał konieczne informacje do przygotowania oferty. 

10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi żadnych uwag, a w 

przypadku wyboru jego oferty podpisze umowę w terminie i miejscu zaproponowanym przez 

Zamawiającego. 

11. Wykonawca jest świadomy, że produkty będące przedmiotem oferty nie mogą zawierać 

substancji szkodliwych, które mają wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

 

 

Zapoznałem się 

 

     ………………………….  

      Pieczęć i podpis oferenta  

  

 


