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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPOWZ 8.6/2019 z dnia 26.02.2019 r.    

prowadzone w ramach rozeznania rynkowego 

 

Fundacja Oświatowa – Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie  

ul. T. Chałubińskiego 15, 75-581 Koszalin 

tel. 94 342 48 20 

www.fundacja-ece.edu.pl 

 

zaprasza do złożenia oferty w rozeznaniu rynkowym. 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów spożywczych i naczyń 

jednorazowego użytku na potrzeby przerwy kawowej w trakcie szkoleń i kursów 

zawodowych organizowanych w ramach projektu pn. „Dodatkowe kształcenie 

szansą na rozwój zawodowy” nr projektu RPZP.08.06.00-32-K039/18, 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII. Edukacja, Działanie 

8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów 

uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w 

pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. 

2. Artykuły zamawiane  będą  przez  okres od  marca 2019  do  czerwca 2020. 

3. Zamawiający w ramach zapytania ofertowego będzie prosił o dokonanie wyceny 

następujących artykułów spożywczych: 

 Kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 g lub równoważna 40 szt. 

 Kawa mielona 500 g Jacobs Kronung lub równoważna 20 szt.  

 Herbata w torebkach czarna w opakowaniach po 100 torebek w wadze dla 

jednego opakowania 200 g. netto +/- 50g  - 20 op. 

 Herbarta w torebkach owocowa w opakowaniach po 20 torebek o wadze dla 

jednego opakowania 60 g. netto +/- 10g Smaki: malina z cytryną (10 op.), 

dzika róża (10 op.), malina (10 op.), śliwka razem 40 op. 

 Woda mineralna niegazowana butelkowana 0,5 l - 1000 szt. 

 Woda mineralna gazowana butelkowana 0,5 l - 1 000 szt. 

 Cukier 30 kg 

 Mleko 1l  3.2 % 50 szt. 
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 Ciastka typu delicje opakowaniach 295 g +/- 5g 20 szt. 

 Wafle o smaku kakaowym typu pryncypałki lub równoważne pakowane po 235 g +/- 

50g 30 szt. 

 Paluszki słone 300 g. +/- 5 g 100 szt. 

 Krakersy typu Lajkonik 180g +/- 20 g 40 szt. 

 Ciastka piernikowe w polewie czekoladowej 25 kg 

 Ciastka Rurki waflowe nadziewane kremem 50kg 

 Ciastka typu pieguski z czekoladą 135g +/- 5 g 20  

 Ciastka typu pieguski z rodzynkami 135g +/- 5 g 20 szt. 

 Ciastka typu pieguski z orzechami 135g +/- 5 g 20 szt. 

 Ciastka markizy o smaku czekoladowym 220g +/- 20g 20 szt. 

 Ciastka markizy o smaku waniliowym 220g +/- 20g 20 szt. 

 Ciastka markizy o smaku orzechowym 220g +/- 20g 20 szt. 

 Ciastka typu jeżyki 150g +/- 10g 20 szt. 

 Cukierki typu Michałki opakowanie 280g +/- 20 g 40 szt. 

 Cukierki typu Trufle opakowanie 280g +/- 20 g 40 szt. 

 Kubki styropianowe do napoi gorących 250 ml +/- 50 ml 1000 szt. 

 Kubki papierowe lub plastikowe do napoi zimnych 200 ml +/- 100 ml 1000 szt. 

 Łyżeczki plastikowe, 125 mm 1000 szt. 

 Mieszadełka do napoi, plastikowe1000 szt. 

 Talerzyki jednorazowe papierowe 15 cm 1000 szt. 

 Serwetki papierowe 15x15 1000 szt. 

 Serwetki kolorowe 33x33 200 szt. 

4. Z powyższej listy wybierane będą produkty do zamówienia dokonywanego przed 

poszczególnymi szkoleniami z 3-dniowym wyprzedzeniem. Zamówienie w formie 

telefonicznej lub mailowej będzie składał wyznaczony przedstawiciel 

Zamawiającego. Podane powyżej ilości produktów spożywczych są ilościami 

szacunkowymi. Mogą one ulec zmianie w ramach poszczególnych zamówień. 

II. REGULACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA: 

1) Dostawy powinny odbywać się minimum w ciągu 3-dni roboczych od dokonania 

dokładnego zamówienia przez Zamawiającego po cenach określonych w 

przedstawionej przez Wykonawcę ofercie. 
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2) Wszędzie, gdzie wskazane są znaki towarowe, nazwy etc. dopuszcza się uwzględnienie 

innych produktów równoważnych, o jakości nie gorszej niż wskazane powyżej. 

3) Artykuły nie mogą wykazywać oznak nieświeżości, zepsucia lub uszkodzenia. 

4) Ceny jednostkowe nie mogą ulec zmianie przez cały okres realizacji zamówienia. 

5) W przypadku dostarczenia artykułów spożywczych niezgodnych z warunkami 

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być 

zrealizowana w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany 

jest wymienić artykuły na nowe, wolne od wad. 

6) Termin ważności produktów nie może być krótszy niż do 6 miesięcy od realizacji 

zamówienia 

7) Artykuły spożywcze będą dostarczane do następującej lokalizacji na terenie Koszalina: 

Fundacja Oświatowa – Europejskie Centrum Edukacyjne, ul. T. Chałubińskiego 15. 

8) Zamawiający będzie płacił za wykonane dostawy raz w miesiącu w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania dokumentu rozliczeniowego (faktury VAT). 

 

III.     TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 

Wykonanie zamówienia ustala się w terminie: od dnia podpisania umowy do 30 maja 2020 r. 

Szczegółowy harmonogram zamówienia zostanie uzgodniony z Wykonawcą po podpisaniu 

umowy. 

IV. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 

15800000-6 – Różne produkty spożywcze 

15500000-3 – Produkty mleczarskie 

39222000-4 – Artykuły cateringowe 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU ICH OCENY: 

 

O  udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą lub osoby prawne), którzy są uprawnieni do występowania w obrocie 

prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. 

 

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY: 

Ocenie będzie podlegała łączna cena brutto wynikająca z sumowania cen jednostkowych 

podanych za artykuły spożywcze wskazane w pkt. II.3. 

Zostanie wybrana oferta Wykonawcy, którego sumaryczna cena brutto produktów będzie 

najniższa. 
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VII. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY: 

1. Składana oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi 

wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia, w przeciwnym razie nie będzie brana pod uwagę. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Oferta (wg załącznika nr 1) oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy oferta jest podpisana 

przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy, do oferty należy dołączyć 

oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby 

do tego upoważnione. 

 

VIII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

 

a. Ofertę należy złożyć w formie oryginału pocztą tradycyjną lub osobiście (liczy się 

data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres Fundacji Oświatowej – 

Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie, ul. T. Chałubińskiego 15, 75-581 

Koszalin. 

b. Termin złożenia oferty upływa 04.03.2019 r. o godz. 8.15. 

c. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.03.2019 r. o godz. 9.00. 

 

IX. INFORMACJI W SPRAWIE ZAMÓWIENIA UDZIELA: 

 Joanna Pałgan, Kierownik projektu, tel. 943424820, e-mail: jpalgan@fundacja-ece.edu.pl  
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

Wykonawca: 

…………………….........................…………………… 

 

………………………………........................………… 

 

………………………………........................………… 

 

 Zamawiający: 

Fundacja Oświatowa 

Europejskie Centrum Edukacyjne  

w Koszalinie  

ul. T. Chałubińskiego 15, 75-581 Koszalin 

 

OFERTA CENOWA 

 

              W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 2/RPOWZ 8.6/2019 z dnia 26.02.2019 r. 

prowadzonego w ramach rozeznania rynkowego dotyczącego dostarczania produktów 

spożywczych na potrzeby przerwy kawowej w trakcie szkoleń i kursów zawodowych: 

Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia; 

Montowanie stolarki budowlanej; Projektowanie grafiki komputerowej; Opiekun w żłobku 

lub klubie dziecięcym organizowanych w ramach projektu pn. „Dodatkowe kształcenie 

szansą na rozwój zawodowy”  RPZP. 08.06.00-32-K039/18, realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-

2020, składam ofertę cenową następującej treści: 

1. Zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie z poniższym kosztorysem: 
 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia 
Jednostka 

miary 

Liczba 

(szt.) 

Szacunkowa 

jednostkowa 

cena brutto 
SUMA 

1 
Kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat 

Gold 200g lub równoważna 
sztuka 40   

2 
Kawa mielona 500 g Jacobs Kronung 

lub równoważna 
sztuka 20   

3 

Herbata w torebkach czarna w 

opakowaniach po 100 torebek w 

wadze dla jednego opakowania 200 

g. netto +/- 50g 

sztuka 20   

4 
Herbarta w torebkach owocowa w 

opakowaniach po 20 torebek o wadze 
sztuka 40   
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dla jednego opakowania 60 g. netto 

+/- 10g Smaki: malina z cytryną (10 

op.), dzika róża (10 op.), malina (20 

op.) 

5 
Woda mineralna niegazowana 

butelkowana 0,5 l 
sztuka 1000   

6 
Woda mineralna gazowana 

butelkowana 0,5 l 
sztuka 1000   

7 Cukier kilogram 30   

8 Mleko 1l  3.2 % sztuka 50   

9 
Ciastka typu delicje opakowaniach  

295 g +/-5g 
sztuka 20   

10 

Wafle o smaku kakaowym  typu 

pryncypałki lub równoważne 

pakowane po 235 g +/- 25g 

sztuka 30   

11 Paluszki słone 300 g. +/- 5 g sztuka 100   

12 Krakersy typu Lajkonik 180g +/- 20 g sztuka 40   

13 
Ciastka piernikowe w polewie 

czekoladowej 
kilogram 25   

14 
Ciastka Rurki waflowe nadziewane 

kremem 
kilogram 50   

15 
Ciastka typu pieguski z czekoladą 

135g +/- 5 g 
sztuka 20   

16 
Ciastka typu pieguski z rodzynkami 

135g +/- 5 g 
sztuka 20   

17 
Ciastka typu pieguski z orzechami 

135g +/- 5 g 
sztuka 20   

18 
Ciastka markizy o smaku 

czekoladowym 220g +/- 20g 
sztuka 20   

19 
Ciastka markizy o smaku 

waniliowym 220g +/- 20g 
sztuka 20   

20 
Ciastka markizy o smaku 

orzechowym 220g +/- 20g 
sztuka 20   

21 Ciastka typu jeżyki 150g +/- 10g sztuka 20   

22 
Cukierki typu Michałki opakowanie 

280g +/- 20 g 
sztuka 40   

23 
Cukierki typu Trufle opakowanie 

280g +/- 20 g 
sztuka 40   
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24 
Kubki styropianowe do napoi 

gorących, 250 ml +/- 50 ml 
sztuka 1000   

25 
Kubki papierowe lub plastikowe do 

napoi zimnych, 200 ml +/- 100 ml 
sztuka 1000   

26 Łyżeczki plastikowe, 125 mm sztuka 1000   

27 Mieszadełka do napoi, plastikowe sztuka 1000   

28 
Talerzyki jednorazowe papierowe  

15 cm 
sztuka 1000   

29 
Serwetki papierowe kolorowe  

15x15 cm 
sztuka 1000   

30 
Serwetki papierowe kolorowe  

33x33 cm 
sztuka 200   

SUMA   

 

2. Łączna cena ofertowa wynosi ……………………………………… zł brutto (łączna 

cena brutto wynikająca z sumowania cen jednostkowych podanych za produkty 

wskazane w powyższym zestawieniu) 

3. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem. 

4. Oświadczam, iż dysponuję uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem oraz potencjałem 

technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy: 

 

.................................................................................. tel. kontaktowy.......... .......... ..........,  

e-mail .......... .......... .......... 


