Lubicz, dnia 27.12.2017 r.
Urząd Gminy Lubicz
ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz
tel. 56/ 621-21-00
fax. 56/ 678-21-22
mail: kultura@lubicz.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Gmina Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz
tel. 56/ 62-12-139,
fax. 56/ 678-21-22,
mail: kultura@lubicz.pl
Zwracam się z uprzejmą prośbą o złożenie ofert na zakup i dostawę w 2018 r. następujących
artykułów spożywczych:

Lp.

Nazwa asortymentu

Charakterystyka

Cena Brutto

Orientacyjna ilość
zakupu

1.

Cappuccino

kg

25

2.

Jabłecznik

kg

45

3.

Ciasto czekoladowe

kg

20

4.

Sernik zwykły

kg

30

5.

Sernik z brzoskwinią/owocem

kg

15

6.

Ciasto kruche z owocami

kg

50

7.

Ciasto szpinakowe

kg

15

8.

Ciasto marchewkowe

kg

15

9.

Piernik z marmoladą

kg

20

10.

Tort

kg

30

11.

Rogaliki kruche

kg

20

12.

Małe drożdżówki

szt.

80

13.

Pączek

szt.

100

14.

Babka proszkowa (mała)

szt.

150

Proszę o zamieszczenie ceny jednostkowej towaru, wraz z podatkiem VAT, za jedną sztukę
asortymentu (lub opakowania jeśli ono stanowi jedną sztukę towaru).
Orientacyjna ilość zakupu nie jest wiążąca dla Zamawiającego przy realizacji umowy, stanowi
podstawę dla Wykonawcy do sporządzenia oferty. Rzeczywista ilość zakupionego
asortymentu wynikać będzie każdorazowo z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
Sposób realizacji zamówień: możliwość odebrania zamówionego towaru na miejscu lub
bezpłatny dowóz do Urzędu Gminy Lubicz albo innego, wskazanego w zamówieniu miejsca
na terenie gminy Lubicz – po uprzednim uzgodnieniu. W razie konieczności wykonawca jest
zobowiązany do pokrojenia i podania ciasta.
Zapytanie ofertowe nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania
Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru
któregokolwiek ze złożonych ofert.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za
jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
- Zamawiający zastrzega sobie prawdo zmiany terminu i godziny realizacji w/w usługi.
- Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie kryterium cenowym złożonej
oferty.
Ofertę proszę przesłać, mailem, pocztą lub doręczyć osobiście do dnia 03 stycznia 2018 r.
do godz. 15:00
Złożona oferta powinna zawierać:
1. Nazwę i adres wykonawcy.
2. NIP.
3. REGON.
4. Nr rachunku bankowego.
5. Cenę brutto.
6. Wyrażam zgodę na formy płatności określone w zapytaniu cenowym.
Warunki płatności:
- przelew z odroczonym terminem płatności od 14–21 dni,
- karta płatnicza i/ lub gotówka.

zup. Wójta
Teresa Gryciuk
Sekretarz Gminy

