
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie 

ul. Zamkowa 1, 63-600 Kępno, tel. 627822887 

e-mail.sp2kepno@gmail.com 
 

                                         Zaproszenie do składania oferty cenowej            
                                                                         

              Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kępnie, ul, Zamkowa 1 działając na podstawie regulaminu 

udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza  130.000 zł netto zwraca się z 

uprzejmą prośbą o przedstawienie ofert y  cenowej na:  

1. Opis przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji: 

   Przedmiot zamówienia: 

• dostawa pieczywa do stołówki szkolnej. 

2. Warunki realizacji zamówienia: 

• termin zamówienia czerwiec - grudzień 2022 rok, 

• dostawa towarów będzie odbywać się  na bieżąco po uzgodnieniu z Zamawiającym, 

• zapłata należności nastąpi w terminie 14 dni od wystawienia faktury przez Dostawcę. 

• dowóz towaru do stołówki szkolnej 

• cena zmienna nie wyższa niż cena z dnia złożenia oferty 

• dopuszcza się zmianę cen towarów w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów 

3. Forma złożenia oferty cenowej: 

• ofertę należy złożyć na wzorze, który stanowi załącznik nr 1 wraz z listą artykułów, 

• ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w zaklejonej        

kopercie lub wysłać pocztą na adres szkoły 

4. Termin złożenia oferty cenowej: 

a) 20 maja 2022roku do godz. 1200 

5. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia można uzyskać telefonicznie pod        

    numerem 627822887; osoba do kontaktu: dyrektor szkoły. 

6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów telefonicznie. 



                                         Załącznik Nr 1 
do Regulaminu Zamówień Publicznych 

 

Kępno, dnia................…………………….r. 

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego  

o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130. 000 zł netto 

 

 ...................................................................................................................................................................................  

 /dane adresata zapytania/ 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 
równowartości 130.000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia 
obejmującego 

dostawa pieczywa do stołówki szkolnej 

 /opis przedmiotu zamówienia/ 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za : 

a) Wartość zamówienia netto.....................................................................................................zł 

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

Oprócz ceny proszę również o podanie: 

 

  a)  terminu lub okresu realizacji zamówienia: …………………………………………………………… 

 

b) warunków płatności: ……………………………………………………………………………………………. 

 

c)warunków gwarancji lub innych ważnych informacji dla zamawiającego: 

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

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do 20 maja 2022 r., do godz. 1200 

Dopuszcza się złożenie oferty: 

a) w formie pisemnej na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,  63-600  Kępno  ul. Zamkowa 1 

b) w formie elektronicznej na adres: 

sp2kepno@gmail.com 

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani pisemnie lub telefonicznie  o terminie 
przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy. 

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

(podpis i pieczęć wykonawcy)        ( podpis osoby upoważnionej) 
 



 

 

 

Oferta cenowa na dostawę  pieczywa  dla stołówki przy Szkole Podstawowej  Nr 2 w Kępnie, ul 
Zamkowa 1 

 w okresie od 1 czerwca  2022 do 31 grudnia 2022 roku 
 

 
Lp. 

 
Nazwa asortymentu 

    
J.m. 

 
Szacunkowe 

zużycie 
w okresie od 

01.06.2022r. do 
31.12.2022r. 

 
Cena 
jedn.      
netto 

 
Podatek 

Vat 

 
Cena 
jedn.      

brutto 

 
Wartość 

netto 

1. Chleb duży krojony  
900 g 

szt 280     

2. Bułka mała 60 g szt 2000     

3. Bułka kanapkowa 320 g 
krojona 

szt 120     

 
Razem       

  

Uwaga! Podana ilość orientacyjnego zapotrzebowania w okresie 7 miesięcy może różnić się od ilości 

zamawianej przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 

Ceny produktów na dzień.............................…...r. 

Produkty w tej ilości mogą być niewykorzystane w całości. 

 

 

 

…..................................                                  .............…............................................. 
(miejscowość i data)                                                                                         (podpis i pieczątka imienna uprawnionych osób) 

 

 

 

 


