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Zapy tanie ofeńowe U a8 na21
w rar*ach pĘeku p§, *ll,{eły lłĘnier w przedszkofu'n
(wniosek o dofinansowanie nr RPPK.09.01.00-18-0029119) współfinansowanęgo w ramach dziŃania9.1
Rorwój edukacji przedszkolnej Rąionalny Program Operacyjny Wojewćdzfwa P*dkarpackiegłr na lata 2S192$3*

Datyczy; świadczenię tłsfug cateling*łvych {zadaaie m

3}

Rodza_i zanrówienia: usługa dostawy pow,vżej k\Ą,oty netto 50 000

PLN

L §artetramawĘącęo

}tkp*{e*ffi§* Prłe*szkcp*§ Akdexx§a lsfi*Ę;§ raź§.§litrB g &xree*lwie
utr. Gromskięgo l0,35-233 Rzęszórv

IL Fadsłarya pra#ir* i *gótne irfcrm**je
i_ P*:tępwanie * p&k$eęti= mr**łł:i.wb§*se pm*ś§adffi§ż€ise podstaw-i*: §a*xdak*&,§§€§lry"i-be§ci
Po&ęcxrika wnioskodawcy i bełeficjenta programów połiĘki spójncści 2014ł*ża
l

cc,aa

Il. Epis przedłłlint* z*móltieni*

l. Przedmiotem zamówięnia jest świadczenie usług cateringowyctl narzęczZamawiającego obejmujących
przygotowywanię i d*sfarczanie posiłków dla 60 drieci uczęszczających do Niepłńlicmego Przędszkoia
Akadęrłria Małego lnźyriem w R.zęszoąie łv rokn szkolnym ż*żl!Zł3żżw ,arr&§li r§ati:eacji projeieix pt. "MaĘ
lnĘnier rł pnedszkolu' RPO WP ZO14-7łż0, Ośpriorytetowa IX, Działanie 9.1 Rozwój Edukacji
Przedszkolnęj.
ĘJsĘa exkjrxuje realizee"!ę łłsĘicaterircgołeej p*}ęse"!ą§ę; na pąg*t*warriu i dosmr*zęnic* d* wskazane"! sali w
przedszkołu posiłków wrazznapojami dla makspnalnię 60 dńęcl óńęłr.ie w więku od 2,5 do 6 lat.
Posiłki obejmują:
- ś*iadąnię
- dwudaniowy obiad
-

podwieczorek

ż- *macręnie prrzedmi*&r z;amóttenn* x-edłxg Łodóę- CFY ze łł,spófuego Sł*rtniEła Eatx*więrł
CPV: 55520000-1 usługi dostarczania posiłków
3. Wykonawca przedłoży ofertę i ztealizuie zamówienie zgodnie ze Specyfikacją Techuicaną zał.nt 4 do
nfu iejsłeg* p*stępowania ofer§owego-

ly, warunki zamówienia
1_

Termin realizacji usług - od

9*@ą z

xryĘrmŁ:m

przedszkolu.

&wr

l

rł,rreśnia2a2l óo

pzrrnr

SwirepŁ

31

sierpłria 2022 r. w &ri robocze, tj. od poniedziałku do
aa§ łr
ł§ry,gta l* dofficłra wakrye&

dai

*

ż, b{iejsce rraiizaaji załłółryieniaNĘublicane PrzedszŁgle Akademia Mdego 1nĘ,rłiera w fi.zęsztlwie
Sikorskiego 383, 35-304 Rzeszów, wojewódźwo podkarpackie, Polska.
3"

pr-4y $t"

Dopszcza Ęmożtiwo§ćzmianytanninu wykmaniapzefuiofu zmourieniarłyĘczniew

przypadku:
a) zrnian przepisów prawą które będą mieć wpĘw na tęrmin realizacjt przedmiotu zamówienia.
b) dzidaia siły wyzsĘ mającej bezpoSredni wpływ naterminowość realizacji przedmiotu
zamówięnia.
4, Warunkiern zmiany terminu dostawy przedmiotu zamówienia jest pisemne powiadomienie
1,;linłrriajacegc lv tenrrinie f drri łrłilł$]§eiliu zaistnięłia por.lrzsz:.,,ch ł:krr}icznlrścitl ll_r,stapien,iłr
płzesiiti;eii uzłsailłłi*,iac1;h łr,ltiiuzu,rłt.i tćriiiłnu rł3korrałiaplzć{ir;r;LTa|r zarc{}w,ierria. źlriana leru*in* rlastarły
przedmiotu zamówienia wymaga fbrmy pisemnej w postaci aneksu do umowy uprzednio zawartą z wykonawcą,

flffi
5.

WsI*i

itrŁtr@

,ffi*,,

łjrlrł[utłp*;si*

E

d*yeące,jakmci i il§śei pqqoeał*ry"xrmycłl pmi&ów:

Śniadanie:
- knehnia nł,!ęcma

- kąeąpŁi z pieeąrwa rórcor*dcego txł, i}sz€łrrego, E?lzćĄryeg$ź orkisu*rrego, ąćniegc" miesza*ego z dodatkier*
wędliny/sera żołtr,galsera białego/ jajka gotowanego/ rybyf d:łęmu/ miodtl warzyw/parówki
- napoje, takie jak: hgrbata ziołowa, herbata owocową hęrbata z ca.tryną kakao, kawa ulrożgwa

Otliad:

- drugia d*glie: gr,*r*at**r* nea rr*łiaj *iź Sffi grecr i ka!*ryem*ść nie m*iej ęiż 7** kca}
* kompot owocowy: gramatura rrie mniej łiżl50 mt na jedno dziecko.
- jadłospis powinien być urozrnaicony; rodzaj potrawy nie mozę polłtarzać się w Ęm §am)ryn tygodniu;
**a.. tygodnirr pawinien by{: dostarceałry co najmniej 4 ra+, obiad z dnęiłn danięnr mięsnyrn lub rybnyw \ryrzz a
surówką;/ co najmniej dwarazy w tygodniu posiłek mięsny l do kaźdego surówka/Każdy posiłek powinien
zawiqać produĘ będące aódłem biaŁka nvieruęcego (mięso wieprzowe i wołowe, drób, ryby lub nabiał)
rłznpehiłne o produkĘ Ędące zródłern biąłka łaśliąnegofiarryny, surówki, saŁtki, owoce) oraz zieł-nniaki
{aanienłde ieaszą ryĘ ma}łaron}- potrawy powinrry być łekkostrawne, przygotowy}yanę z surowców wysokiej jakości,świezych, naturalnych,
mńa przetworzłnych, z agraniczoną ilościąsubstancji dodatkowych - konserwujących. zągę57gzającyth,
barwiących iłb s*ucanie aranraĘza,waaycĘ
- w jadłospisie powinny przewainć potrawy gotowanę, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone;
- do przygotowlrwania posiłków zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnycĘ duzęj ilościwaruryw i owoców,
w tym t*m łasica raśliłsĘczkowycĘ róźnego rodzaju k;ł*z" łrłiałtcwanestcsowarłie jaj, cłłkrłri soii;
- nrpy pcwinny być spor4dzarie na wywarzę ]rar4rwno - mięsry.m.
- posiłki nie mogą być przygotowywane z póĘroduktów.

podęiegzorek
jaglana z owocami lub warzywami/ kisiel z orrocarni,/owoce/galaretka z owocami/ mus owocowy,/budyń
owocamil
war:zywe {w formie sałatki) co łajmniej 120 ml ła 4zięęko
z
rv*d*
łrr§meł"a}*a łtiegazcwaaalscklkompot - 8§ # dziecka
napr*je:
- kasza

6. §/arunki doĘczące transportu posiłków;

lYykcmarłca dostarcza posiłki własnyn transpońenr {sarnochód spełniający wymogi sanitamg-tęchnicznę do

prże§§zll Ęwł*ści).

Transpoń posiłków powiłien odbywać się w termosach termoizolacyjnych zapewniających właściwąochronę i
tempęłafl}Ę oraz jakośćprzewożonych potraw środkamitransportu pflystosowanymi do przewozu żywności.Na
Wyk**awcy @eie sryątvał ebowięaek cdbieracia terr*łrŃęv orae ich roycia i \,}yperza#eLiczba dostarczanych posi&ów uzalęźniana będzie od frekwencj i dzięci w przedszkolu, w związku z czym
zanawiający zastrzęga sobię mozliwośćnviększenia lub zmniejszenia ilościdostarczanych posiłków w trakcie
rea}izacji Bsłł$.lV prłypadku zrnniejszenia liezlry Ęwi*nyclr dzieci, zarral*iający zalfiłega s,oŁlie praw*
niewykorrystania łącmej wartości zamówienia podanej rv § 3 ust.l §nowy do pełnej wysokości, zamówienia
rrrniejszej liczby posiłków, a Wykonawca nie bęrlzje z tego §Ąułu dochodził Zadnych toszczeń. Osoba
rł{yzira§zona przez Właścicielaprzedszkola Ędzie przekazywała infarmac"}ę o przewidywanej liczbie posiłków
tęltfołiemie w dniu dostawy do godziły 7.3S.
Posiłki dostarczanę będą dwa raą, dzięnnię (o godz, 8.30 śniadąnię + zupa i o godz, 13.00 drugie danię +

podwieczortk).

$y'ykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia dziesięciodniowego jadłospisu, zawierającego
m.in. inforrnację o wartości kaloryczrej posiłków, na 4 dni przed pierwszym dniem dostawy i kazdym
§s§tępiĘ&rl deiesięsi*dni*wyłn *kreser* Ąorrienią x" celu akceptacji przez i#łaścisięlaPrzę.d§Ekola
Zamawiaiąty w terłrinie do dwóch dni nałięsie exęłt§alne poprawki, które Wykonawca zobowiązany jes§
uwzględnić.
Wykonawca zobowiązany jest do prenchorqnvania z każdego dnia próbek żywaościow3,51 ąodnie z
obwiązĘącyłłiprzepisanłi pra&,a.
Dystrybucją posiłkóvr zajmować się będą pracownicy ZamawiającegoZamawiający zas§zęga sobie pralvo do okresowej kontroli w zakręsię zgodrrości dostarczonych posiłków z
w3"rn*g*rni Eam*wiająceg* pod *,ryłę,dern waggrwj.m i p#rr-cyr*arłia adpwiedrłĘ te*"rperaf*ry d*st*rcz*wyelr
posiłków;
, zupy - temperatura'75 "C (+1-3'C}
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7. V/ ramach zamówienia Wykonawca jęst zobowiązany do:

śłviadezenia*słeg catełiłlgołvyckwyłącmrie prry uryciu płoduktólr spe&Ęącycłłrrornry jakościprodulr,tów
preryisów prawłtyc& r* zakłesie przee§ffirąęwania i przyg+tcwywa*ia arĘkełów
spożywczych {m.in. ustawy z dniaZ5 sierpnia 2aa6r. g bezpieczeństwie zywnościitrywienia Dz. U. nt l71poz,
a-

sp*Ą*v*zyc§t, p§z§stsz§gafiia

l1ż5 ze zrrl.),
łl- d* pr"zestraegarłla łlałmna skła*riki p*karrncwe i prołlukły §psąTł,6ze łłi<r*śl*rłgprzez
Zywności

i*Ętut Z}qĘfienia

i

I{ACCP i zalęceniami SANEPID-u.
posiłk*w łrale§ łrwzglę&iać zalec.aną rł,artcśćenerge.Ęcmą maz łrxagłęd*iaćrronrły
pr*duktów kazdej 7, grup.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarrrrowych w zależtościod indywidualnych potrzeb dzieci,
ąodnie z infarrnacją akąrmaną od Zanrawiającego {np. posiłki zzalęcęńarni diety Łleznle§zn§j" beĘutenowej,
cukrzy*łwe.i uwzględrłienie indlłviduainy"clr potrzeb alergifuóĘ).
'Wykonawca
wystawiać będzie faktury/rachrmek za każdy miesiąc, zgodnie z fąkĘcnie dostmczaną liczbą
posiłków na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemłzałącnk4określającegoliczbę dzieci dla
kź&ye& aeFFł*witr,}* E d**tarcageopedłkr wŁaźdy* dxitt.
c. świadczęnia usługi zgodnie z normarrri

d" prąy p§anowaruin

Y- Opis w*rłłnk**w udgiała łv postępowaniu oraz *pix *prrsobu d*k**ywania a€€&y

w*rg*Sę

spetai*ni* tyeh

l . O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonaw cy , którzy spełniają warunki dotyczące,,
a) posiadania uprawoień do wyk*nywania gkr§śłon'e.!rlriałalncścilub czynności,jezeli przepisy prawa nakłada,ją
obowiązalr ish posiadania §. rłrykonałłeaposiada akfualme z*zwotenia Stacji Sanitarno-§piderniologiemej

stwierdzające spełnienie wymagan higieniczno zdrowofirych do Ąwiełia zbiorowego oraz możliwości
prowadzenia cateringu"
b} dysp**wa*ia wlpewiedtlfotl p*te*dałem tełbnicxrpłłeilee *s-*Łęrrr! zdoltłyrł:id* *tl*c.*erłia zagc}ó§i*nig oświadczenie wykonawcy.
c) zrrajdowania się w sytuacji ekonomicznej i firransowej zapewniającej wykonanie za;rrówienia - oświadczęnię
wykormwcy

ż.Wykaz oświadczęń i dokumentów, jakie mają dostarcryć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków

udział*w posĘporNa§ilŁ

p#ił,ierdmjące posiadair;e oćpołrrie&rich upra*nień do *1.kory.warria otoe§lonej działałnościłut)
czynności, tj. aktualne zęrwolęnia Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej stwierdzające spełnienie wymagań
higienicxro-zdrowotnych do łwienia zbiorowego oraz możliwościprowadzenia caleringu;
b} *świadcz*nie lV'yk*nawcy o Ąrsponowaniu odpowiednim potencjdem tecbłicanym craz *scbami zdłlnymi
do wykonania zamówienią atakżę o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonania zamówienia - ośrriadczenie zawańe w załączniku nr 1 Formułarz oferty.
a} &akęłme*ry

VI. Informacje na temat zakresu wykluczenia.
l " V/ postępowaniu nis m*gą tlrać urlziałłSy'3,konawcy, którzy

są powiązani z Zxnatviając}łn osobowo lrrb
kapitałowo. Frzez płłwiązania kapitałolre h:b osoborre należy rozumieć łłzajemaeporriąmlia rniędzy
Zamawiającym lub osobami upowahion;imi do zaciąganiazobłwiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamarłiającego cąynności związarw z prrygotowaniem i przeprowadzeniem
wyhortr tt3k*małve3ł a Wy§i*nawcą p*iegajęse w szcz*gó§rrcści tla:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spó&i cywilnej tub spó&i osobowej;
b. posiadaniu co najmliej l}Youdzińów lub akcji;
a- pełniełiu riwkcji ezłłląkasr§a{rą} nadaxczego |łłbrxądzają§§go, prłrkłłrerrta"płełłcaocnika;
d. pozostawanirł w związku nrałźeń§kim, w stosunku pokrewieństwa luŁr porrinowactlva ]tr linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocanej lub w stosunku
przysposobie*ią opieki luł} kuratęli.
Rffz€§ri x *&ą aaleźy złcĘćŃwiadcxęnię il braku powiązruia os*bołveg* i kapiffi*łvcgc z Zarłlawi*jącynł
stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytatia.

f-łł:irnvB illolr,v
Zamawiający dopuszcza możliwośćzmiany postanowień treścizawartej umowy w stosunku do treścioferty, na
podstarvie któĘ dokonano wybonr Wvkonawcy,rv prz,-padku wl,stapienia następujących okoliczności:
e :*iiatia |ermin::l prz,i-ĘiJzi:]tł!eg1-! i13 r,{}l§,,ł{al_,Cie li:L,, zai,ilri*z,,nit xrłirsi
\'{ l"
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Po{st<i
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§
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siĘ*y:rceą łłmiercoal!łxiającąrt3,kertaoi,e

prrałirnicte,ł ŁsrT&}tą?

ryłd*k z nap,naxier* trftńslł3§§i,

anianą obowiąującej stawki podatku VAT,
* zmianą *aornt*wa& pa*.llych p*wsz*chcie eb*więm$§y§ą ł*óre Ędę mĘv
-

."vpryrą, na rr.aĘip*eję

!§i!slł|y

- artianarni femtal*o-organizacyjnynri-

Przewidziane wyźej okolicmości stanowiące podstawę znian do umowy, stanowią uprawnięnie Zamawiającego,
jego obowiązek wprowadzenia takich zrnian. Warułki ł:rniany łłmowynie prryzna_ią lVykcrrawcy
jakiegokoivuiek roszczęnia o zrnianę zawartej um§łłT.
a nie

YIIL Kryteria oesry of,cń:

k{r §ryk"*

sąłk§ć$§biĘi§ffij efu5
80 oń

- daświadczenie dietĄaka - 15%
- tminpblloś§iffifury -59c
- cena oferty

n@

p"łfu§{§re ĘĘ€xtŁ-

Opis sposobu obliczania ceny
- liczba pułktów, w ramąch kryteriurn obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej
ofeĘ przez cenę oferry badanej sraż pr;lĘr§n§żęnie tak ołrz3.łnanrj liezfuy preezwagę kryterium, która tynosi
1.

a, Cena i807"}

80,wgwzoru:

C{C*#CdX

eełzie,

80

C - 1ięzba pułktów olerty wynikających z kryterium ceny,
C*in. * cena najtańszej oferfy,

Cu- cena badanej oferty.

Maksymalna liszba płmktów do u:ryskania

-

8CI

pkt.

b. D -Doświadczenie dietetyka: i5 pkt.
Kryteriunn §czołe w rniesiącach:
*d * *6 rn-cy-S pkt.

od7-9m-cy-5pkt.

trO - 12 m-cy * 10 pld.
cd ł3 - X8 *cy i l*,ięc'ej -

ad

15

pld.

c: T - Tęrmin płatrościfaktury- 5 pkt.
Kryteriłrm łiczane w dniach:
€}d $-}4 dni - ł pĘt.
Od 15-2l dni -3 pkt.
Od2ż-30 dni -5 pkl

Punk§ pozostałych ofeń zostaną przeliczone zgodnie z następującyn] \\zorenr:

C.-D-T

-marlO0punktóu,

a§alr'xzna łiczbapunktów stanoryić Ędzie srmęprmktów uzyskanych w poszczegóInych ĘteriachZanaikorzyshriejszą zostanie uznana ofertą klóra uzyska najwięksą liczbę punktów.
Maksynalna liczba punktów wynosi l00
ż- $s*ba do k*ataktlt

ix§treĘ,iw sprew,Ę*an*xćw,leaia{rdziela fuei }§zlgor:at**gt§§s*§
ę-mail: przedszkole@ąkademiamalegoinzyniera.pl
3. 1ł/tokŁ} bada*ia i *cerły of,ertZarna:r*iający moze ądać od \Yykonawcórv wyjaśnień dotyczących
tr*§ei ałcźmłyc§ł*&rt. F§igdeełłsqemłE*e iest pra*y*dz.enie xi

**&Sirr*q;a*

negociacii dotyczacvch złoźoneioferty w iakimkolwiek punkcie.
4. Z Wykonawcą, Łtórego ofęlta zostanie wybrana jako najkcrzystaiłjsza, Zostanie podpisana rrmowa.
l*ł'eór *łłol*y na łealizację p-aedrniołu rentórryiełria sĘrłg:ł.izałączł*< rłr 5 do niniejseeg* zaply{*nia

ofeltowego.
S.Wybór oferty zostanię udokumęntowany protokołem z otwarcia i wyboru ofeń.
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zapytania ofertowego, w formię papierowej pisemnej. Formularz ofeĄ nalezy wypeŁrić komputerowo lub
odręeurłią cą"te4mae tłieśeier"alrry,mdĘ*pisereż" §c §ormularza of-ertowego naleźy ółźączyćrrszystkie doŁ:umenĘ w§kazane w niłiejsry*r zapytaniu
ofertowym
3. Załnawiający nie d*puszcza składania ofert częściolł"ycil"
4. Zamałłia.}ący nie dłłpuszczaskładania *tbrt x,ariantorł}ch .
5. Vy'ykonawca zobowiązany jest przedłozyć ofertę zgodnie z wymaganiami określonyni w Zapytaniu
afertorłrym, Specyflkacji Technicznej i pozostaĘmi załącanikami do Ząytarria ofertowegoZerTretvia"!ąy *dc-s-g§i i nle Ędzie §*ry6Ę}5{,e} gł1. *c,x*e *§e*5* łlłespełriĘącej*vęrartkótg
oł<reśtonychw Zapytanłu Ofleńowym, Specffiacji Technicmej i pozostaĘch załączrrikach do
Zapytznia ofeńowego łub złożonejpo terminie wskazanym w pkt. IX 12
S. Wsrysłkie stron3r Forn,łłrlarza afęrt*lw*gs 1ą,rał z zaĘcznikarrłi rnłsą być p*rnrrcer*}*"a{rs i
paratbwane przez osoł:ę pcdpisującą of,ertę.
7 ,Każda zmiana lub poprawka w feściofeĘ musi być parafowana własnoręcznie przez osobę
podpixłjącą of,eltę, w ptzeciwąmr razie nie zostanie ona uwzględniona§"§lyk*xaewca rrł*fu xprowa<§zić nnierry, p*pra*"t<i ; azi:pa§ni,enią do zło;żory-ćfu *§ert tł$ ca&cwicie
wycofać ńażonąuprzednio ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzymapisemne oświadczenie o
lvprowadzeniu zrrian, poprawek, urupełrień lub wyco&niu *fertę przed upływem tęrminu składania
ofsni.
9. Formularz oferty wraz z wszystkimi wymaganymi załączrikami i dokumentami muszą być
pcdpisane przez osobę upowaźnioną do reprezentowania Wykonawcy lub jego pełnomocnika. Jeźeli
ułprawt,łierłitd* repre.aontacji ł#yk**awcy prcez *scĘ podpisującą *faltę raie tvyłdka z dckulrłerltu

rejesłrowegą wówczas da łferłyn*leĘ dtrĘcąyć peŁrłnrocnictwo w cryginale lub ksełokopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem.
10" Fornurlarz ofert uy nalezry spłrządzić ry.ięąvku p*lskirł,
t i. Zanmwiająry dopuszcza łnoźlirtość
składarria ofęrt l*" naxgpująryclr rryahrtach - złgry potski,
12, Ofeńę wrazz dokumęntami wskazanymi w zapytaniu ofeńowym naleĘ ńoĘć w zamkniętej
kopercie uniemożliwiającej odcą-tanie jej zawartości przed wskazałym terminem. Kopettę należy
xaadres**eać, opisee wedPę p*aiżsaeg* wz*ĘI:

'

Niepubliczre Przedszkole Akademia M ńego laĘńeru
w Rzeszowie
ul. Gromskiego l0,35-233 Rzeszów,

Ofęńa na śrłiadczenieushłg cateringowych do zapytania ofeńowego nr
Nie otwierać przed gorlziną 9:*S dnia 27 -08-2a2'

Ua8Dłżl

OfeftęnaleĘ ńoĘć w formie:

Zamawiajęrga Niepublicane Przędszkgle Akaćerpia
3:-233 Ęzrećlł:.Ę'pą,p,#r: S+*arcz*ei* *lłą,, ea pa*fued*i*-**łttłt
Poczty Polskiej lub kurięra decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zanańającega.
- lub elęktroniczrłej do &ia 26.0§.2B21 godz_ 15_0$ za pcśredaictwem pomocą bazy konkurencyjności z
- papierołre do dnią 26.$S"2*2t, godz- l5_0*, w siedzibie

§ee§Ęg€}

ćłrĘximł*Ł &-*arldlĘ* tŁ

,"trnstr*Łc_§ą *fe,rełita

w S§JS2 l " $ńrps:llachiwum

baz akonkurencyjnos ci, fu nduszeeuropej skie.

gov.pVinfo/web_instruction]

13. Ofwarcie ofertjest jawne i nasĘpi w siedzibie Zarławiającego tj Niepublicme Przedszkole

Akadexeia Małego lnĘaiera w Rzeszcwie uL Gromskiego iS 35-233 Rzeszćw, rv dailr
ż7 .a8.2aż1 o godzinie 9:00
14. Wsryscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu cfertowym o udzielenie zamówienia mają
§}d&}rło łłczestniczerłiąw ctwarcful ofeńw tęrminie imĘscu wskazaąłr* * pkŁ IX tr?t5. ilrfcrłeacja o w1'rrit<u pCIsĘpgwe&;a ofertowego zostanie opublikowarre na stronie internetowej
Zamawiającego: www.akademiamalegoinzyniera.pl oraz stron,ie internetowej
hĘs:l/bazakonkłrrencyjłosci"funduszeerropejskie"gov.pV niezwłoczłię cd daty łtwarcia ofeń,
\ąl f}Til terminie Zarnawiający powiadonri o r*yŁtrze najkorrysiniejszej oferty,
wskazując nazwę Wykonawcy, którego ofsfta została wybrana jako najkorzrystrriejsza lub o
zak*ńczenirr ptstępowania bez dckonania wyboru jakiejkolwiek oferty.
}S" T&"yk*ławcy @ą zwięua*i of,erĘ przez *lrres 3e dĘi_ Bieg terrniałr zvriązalria of,ełtę rcapocąrna
się wraz zupŁywem terminu składania ofeń, o których mową w pkt. IX 12
L7.KłżdyWykonawca maże ptzedŁozyć tylko jedną ofertę.
lS" K*sz§ zvłiązane z prurygotowa*iem i złoeerrie*ł ofeĘ pmosi 1rit'ykonawca.
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K S:ywege we ł§el&:wmea*y
W celł uczestnictwą w niniejsąrm postępowaniu Wykonawca ma obowiązek dostarcryć wsą.s&ie
i łej rv;rrn irniclne tffi.rme nĘ :
t. Stbta aa drł** "Forg*elarz ofęrtor,yy* {ZaĘcznik nr t}
2, Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącmik nr 2) - wypehia
Zamavłiający, nalaĄ podpisać przez §y'ykonalv§ę w cełu pofwiendzełia zapoznania się z treścią

tl

doimmen:łł.

3, Warunki udziału w postępowaniu - (Załącmik nr 3)
4. Specyfikacja techrricana przedmiotu zarnólłienia - (Załącznik nr 4}.
5. &,"r*r rłrł**t3 łre dm§awę prećmia*ł eergł&ęEiemia {Z*Ęem& nr 5} - naleĘ3. płdpisać prłce
Wykonawcę w celu potwierdzenia zapama*ia się z treściądokumentu i akceptacji określonych w
urnowię warunkórv.
ó. Kcpia aktualnego doki}r§ęr$g potx,ierdaająceg$ &eo§swe§ie praedsłarviciela Wyko*axrcy dł
działania w jego irrieniu i na jego rzecz potwierdzonego za zgodnośćz oryginałern.
7- Ak*ałny dokument {nie starsry *iż 3 mitsiące} potwierdzający uprawnienie do prorvadze*ia działalłgści"

XI" P*ag*tałe iuf*nxatje
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łrxącdx*3 aeinł*jae"*-rł EeB3leĘićt{s e€§t{}tryy§§

Łł&tri*spełaimó*

warunków udzińuw postępowaniu oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z niniejszego postępowania i nie
bedzie dalej uwz€Jęrlniana przy ocenje_
Zarnałrriająry ffistff§ge sdrie prawo do:
- anriany lub uniewążnienia niniejszego ogłoszenią
- nrłiany warunków l*b tęłminów płowadzonego postępłwania ofeitowegs,
- tłtłi*ęc,eźnię&§e es{sefiFania a kazĄe jega **pEe tez p$arda Fayc,z1r§B]r, a ta&że do peerstawlenia
pcstępowania bez wyboru oferry.
- wezwanię Wykonawcy do ńożęnia wyjaśnień illub uzupehrienia złozonej ofeńy.
JeślilVykołrarvca" icłórega of,erta została wybrana_ uch3,la się od zarłrarcia urnelr4l, Zamavriający xrybiera ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostaĘch cfeń, bez przeprowadzania ich ponownej ocęny,
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