
Sokołów Małopolski, dnia 16.08.2019 r. 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II 

36 – 050  Sokołów Małopolski  

Tel./ fax. :  17 77 29 039 

e-mail: zsjp2sokolowmlp@wp.pl 

Dot.: zamówienia w trybie zapytania o cenę  

Zaproszenie do składania ofert                                                                                                          

na zapytanie cenowe nr 6/2019 

W imieniu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim  

(„Zamawiającego”) zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na Dostawę artykułów 

spożywczych-grupa produktów: gotowe produkty garmażeryjne na potrzeby 

stołówek Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim od dnia 

02.09.2019r.  do dnia 14.08.2020r.   

Zamawiający informuje jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, 

który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę  

i nie może jej zmienić po złożeniu oferty z zastrzeżeniem art. 91 ust 5 i 6. Negocjacje 

ceny nie będą prowadzone 

 Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową  w sekretariacie Zespołu Szkół im Jana 

Pawła II w Sokołowie Małopolskim, 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Lubelska 41. Termin 

składania ofert upływa w dniu  23.08.2019r. o godz. 10:00 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2019r. o godz.10:30 w siedzibie Zespołu Szkół im Jana 

Pawła II w Sokołowie Małopolskim,  36-050 Sokołów Małopolski, ul. Lubelska 41 pok. nr 

106. Oferty będą otwierane w kolejności składania 

 Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim informuje, że 

formularz cenowy i wzór umowy do  zapytań  cenowych jest do pobrania na stronie 

internetowej Zespołu Szkół tj. www.zsjp2sokolowmlp.pl 

 Zamawiający 

Załącznik: 

1)  Formularz cenowy 

http://www.zsjp2sokolowmlp.pl/


………………………………….                 Załącznik nr 1  

(pieczęć Wykonawcy) 

 

FORMULARZ CENOWY 

Grupa produktów: gotowe produkty garmażeryjne (nie mrożone) wykonane ręcznie 

 

Lp. Nazwa Jedn. 

miary 

Ilość Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Kwota 

VAT 

Wartość 

brutto 

Wpisać nazwę 

handlową 

oferowanego 

towaru 

1.  Gołąbki z ryżem i 

mięsem 10 szt/kg(do 

odgrzania) 

kg 590       

2.  Knedle ze 

śliwkami(obgotowane) 

kg 130       

3.  Krokiety z kapustą 10 

szt/kg (do odgrzania) 

kg 610       

4.  Naleśniki z serem  

10szt./kg ( nadzienia 

serowego nie mniej niż 

50%), (do odgrzania) 

kg 600       

5.  Pierogi ruskie 40szt/kg 

(obgotowane) 

kg 1350       

6.  Podkłady naleśnikowe kg 20       

7.  Pyzy z mięsem 

(obgotowane) 

kg 580       

8.  Kopytka (obgotowane) kg 300       



9.  Kopytka ze szpinakiem 

(obgotowane) 

kg 300       

      

 

……………………………….     ………………………………….. 

            miejscowość, data               podpis Wykonawcy 

    

 


