


9. Dostarczone mięso wędliny podroby muszą być świeże, nie mrożone, z odpowiednim
ważnym terminem przydatności do spożycia.

1 O. Mięso powinno być chude, przebadane weterynaryjnie, kurczaki i podroby muszą 
posiadać atest (wydany zgodnie z przepisami) stwierdzający, że drób, z którego 
uzyskano mięso - zostało poddane badaniom przed i po uboju 

11. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego własnym
transportem, na własny koszt i własne ryzyko

Ilości wskazane w specyfikacji mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być 
przedmiotem późniejszych roszczeń co do ich niezrealizowania lub przekroczenia. 

Ostateczna ilość oraz rodzaj zamawianych produktów będzie zależała od bieżącego 
zapotrzebowania Zamawiającego. 

III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

02.01.2023 do 31.12.2023r. 

IV. Termin oraz miejsce składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty, kurierem lub osobiście w siedzibie 

Zamawiającego -  w Sekretariacie Internatu ul Norbertańska 11 09-402 Płock, do 

dnia 13.12.2023 r. do godz. 14.00

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznaczyć:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, tłuszczy roślinnych i jaj dla Internatu 
Zespołu Szkół Technicznych w Płocku w 2023 roku. 
Nie otwierać przed dniem 14.12.2022 r. do godz. 9.00 

2. Na kopercie należy umieścić dane Oferenta.
3. Otwarcie ofert nastąpi 14.12.2022 r. o godz. 9.00 w świetlicy Internatu Zespołu Szkół

Technicznych ul. Norbertańska 11 09-402 Płock
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronach internetowych www.zstplock.pl,

www.zstinternat.pl
6. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Internat Zespołu Szkół Technicznych

w Płocku, ul. Norbertańska 11, 09-402 Płock
7. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert.
8. W przypadku, gdy Oferent nie załączył wszystkich wymaganych dokumentów lub

oświadczeń lub są one niezgodne z zapisami ogłoszenia, Zamawiający wzywa do ich
uzupełnienia, przy czym wezwanie kierowane jest tylko do oferenta, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą. Brak uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń
we wskazanym terminie powoduje odrzucenie oferty.

9. W przypadku, gdy oferta zawiera cenę rażąco niską Zamawiający wzywa Oferenta do
złożenia wyjaśnień, przy czym wezwanie kierowane jest tylko do oferenta, którego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Brak wyjaśnień lub uznanie ich przez
Zamawiającego za nieprzekonywujące powoduje odrzucenie oferty.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania niniejszego postępowania przed
jego rozstrzygnięciem, bez żadnych negatywnych konsekwencji z tego tytułu.
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