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 Zaproszenie do składania oferty cenowej. 

Opis przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji: 

Przedmiot zamówienia: 

Dostawa warzyw i owoców na potrzeby stołówki szkolnej według załącznika nr 1.  

Warunki realizacji zamówienia: 

1. Termin realizacji zamówienia- 31.08. 2023r. 

2. Forma złożenia oferty cenowej: Ofertę na formularzu ofertowym (załącznik nr 2) należy złożyć w 

formie: - pisemnej (osobiście, listownie, e-mailowo) na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza 

Korczaka w Wieruszowie ul. Fabryczna 1, 98-400 Wieruszów, sp1wow@op.pl . 

3. Termin złożenia oferty cenowej: do dnia 17.08. 2022r. godzina 15.00. 

4. Sposób komunikowania się: dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 627841730; 

e-mailowo: sp1wow@op.pl; osoba do kontaktu: Agata Barańska - dyrektor szkoły. 

5. Warunki płatności: 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wystawioną przez 

Wykonawcę. 
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                                                                                                        Załącznik nr 1 

Zapytania o dostawę warzyw i owoców   na potrzeby stołówki szkolnej  

w roku szkolnym 2022/23 
w  Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka 

w Wieruszowie . 

 

 

 

Lp. WARZYWA/ OWOCE Kwota 

jednostkowa 

brutto 

1. Burak czerwony/ kg  

2.  Mandarynki/ kg  

3.  Brokuły/szt.  

4.  Banany/ kg  

5. Czosnek/ szt.  

6. Cebula /kg  

7.  Fasola Jaś/ kg  

8.  Groch łuskany/ kg  

9.  Gruszki / kg  

10.  Jabłka/ kg  

11.  Kapusta biała/ kg  

12.  Kapusta pekińska/ kg  

13.  Kalafior/ szt.  

14.  Kapusta kwaszona/ kg  

15.  Marchew/ kg  

16.  Ogórki kwaszone/ kg  

17. Ogórki konserwowe  

18. Ogórek zielony/ kg  

19.  Pomidory/kg  

20.  Pietruszka/ korzeń  

21.  Por/ szt.  

22.  Pieczarki / kg  

23.  Papryka czerwona/ kg  

24.  Pomarańcze/ kg  

25.  Rzodkiewka/ pęczek  

26.  Seler/ kg  

27.  Sałata / szt.  

28.  Natka pietruszki/ pęczek  

29. Kapusta biała szatkowana  

30.  Koper   

31.  Szczypior/ pacz.  

32. Kapusta młoda 1kg  

33. Marchew / pęcz.  

34. Ogórki małosolne / kg  

35. Brzoskwinie /1 kg  



36. Kapusta czerwona 1 kg.  

  Razem:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 

do Regulaminu Zamówień Publicznych 



                                                                                      Wieruszów, dn. ……………………….2022r. 

 
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego 

o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro. 
zgodnie z art. 4 ust. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

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

 (dane adresata zapytania) 
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej  

wykonania zamówienia obejmującegob dostawę warzyw i owoców 

 (opis przedmiotu zamówienia) 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za : 

cenę netto …………………………………………………………zł 

podatek VAT ................................................................................................................... zł 

cenę brutto ...................................................................................................................... zł 

słownie brutto ..................................................................................................................................................................................  

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

Oprócz ceny proszę również o podanie: 

– możliwego terminu wykonania zamówienia………………………………………………………………. 

– warunków płatności…………………………………………………………………………………………………. 

– warunków gwarancji………………………………………………………………………………………………. 

 (inne informacje ważne dla zamawiającego) 
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 17.08. 2022r. 

Dopuszcza się złożenie oferty: 

– w formie pisemnej na adres: 

Szkoła Podstawowa nr1 im. Janusza Korczaka 98-400  Wieruszów  ul. Fabryczna 1. 

– za pośrednictwem faksu : 62 78 41 730     lub 

– za pośrednictwem poczty elektronicznej: sp1wow@op.pl  

 W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie 
przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.  
 
……………………………………………..      ………………………………………………………………. 
    (podpis i pieczęć dostawcy)       ( podpis osoby upoważnionej) 
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