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ZAPYTANIE CENOWE
Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do złożenia ofert na:
1. Przedmiot zamówienia (szczegółowy opis zamówienia):
Zakup i dostawa paczek świątecznych dla dzieci w liczbie 103 sztuki.
Produkty powinny zostać odpowiednio zapakowane, uniemożliwiając ich uszkodzenie - reklamówka
świąteczna.
Skład paczek według następującego asortymentu:
Kalendarz adwentowy, Baron 75 g
Kinder Schoko Bons 125 g
Jajko z niespodzianką, Kinder 20 g
Czekolada Milka łaciata 100 g
Czekolada Alpen Gold z orzechami 100 g
Milka Crispello (krem waniliowy) 150 g
Żelki Haribo Happy Cola 100 g
Mieszanka Krakowska, Wawel 350 g
Pierniki Królewskie o smaku śliwkowym, Bahlsen 150g
Michałki Białe, Wawel 350 g
Krówka Mleczna, Solidarność 300 g
Draże M&M's orzechowe/czekoladowe 100 g
Rodzynki w czekoladzie mlecznej, Jutrzenka 80 g
Mikołaj czekoladowy, Terravita 60 g
Ptasie Mleczko Waniliowe, Wedel 380 g
Krakuski Maślane, Bahlsen 150 g
Krakuski Florianki w mlecznej czekoladzie, Bahlsen 150 g
Guma Mamba o smaku owocowym i coli 4x26,5g
Chipsy Chipsletten paprykowe 100 g

Dopuszcza się ewentualne zastosowanie produktów równoważnych, nie gorszych jednak pod
względem jakościowym niż produkty w/w oraz o takiej samej gramaturze.

Wszystkie produkty stanowiące zawartość paczek powinny być zdatne do spożycia przynajmniej do
28.02.2014 roku.
Produkty powinny zostać odpowiednio zapakowane, uniemożliwiając ich uszkodzenie-reklamówka
świąteczna.
Wybrany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć paczki świąteczne na własny koszt i ryzyko,
własnym środkiem transportu do GOPS Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6 (pokój nr 8AB).
2. Termin realizacji zamówienia: 17 grudzień 2013 r.
3. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty prosimy składać drogą mailową na adres
gops@zebrzydowice.pl lub osobiście w siedzibie GOPS w terminie do 03.12.2013r.
4. Termin wyboru oferty: 04.12.2013r.
5. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena
6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim,
przedstawione ceny mają stanowić wartość brutto w przeliczeniu na jedną paczkę.
7. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Bożena Janas tel.324755139.

