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ZAPYTANIE CENOWE 
o udzielenie zamówienia do kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 
 
na wykonanie: Zakup truskawkowych przetworów owocowych z herbem miasta Milanówka pod 

nazwą „Truskawki z Milanówka”  

Opis przedmiotu zamówienia 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup truskawkowych przetworów owocowych z herbem 

miasta Milanówka pod nazwą „Truskawki z Milanówka”, w niżej wymienionym zakresie: 

1.1.1. Mini konfitura – przewidywana liczba sztuk: 400 szt. 

a) Skład: truskawka min. 60 %, migdały min. 20 %, likier migdałowy min. 1,2 % obj., 

cukier,  

b) Minimalna zawartość owoców na 100 g produktu – 80 g,  

c) Bez konserwantów. Pasteryzowany,  

d) Pojemność min. 40 g netto,  

e) Opakowanie tekturowe eko z okienkiem na produkt na jednej ściance i z wstążką  

w kolorze granatowym na górnej części,  

f) Etykieta na mini konfiturze: etykieta biała naklejana na słoik, owalna z herbem miasta 

Milanówka w kolorze w górnej części i z nazwą produktu „Truskawki z Milanówka” ze 

stylizowaną obwolutą w kolorze granatowym. Dodatkowa biała etykieta naklejana z tyłu 

słoiczka z danymi dotyczącymi produktu m.in. ze składem, terminem przydatności do 

spożycia itp. 

1.1.2. Zestaw prezentowy składający się z 3 – ech niżej wymienionych produktów – 

przewidywana liczba sztuk: 75 szt.  

a) Truskawki z czekoladą:  

• skład: truskawki min. 70 %, kakao min. 6 %, cukier, cynamon, wanilia, skórka 

pomarańczowa; 

• pasteryzowany; 

• pojemność min. 230 g netto;  

• z etykietą przywiązywaną do wieczka ozdobną wstążeczką z rafii w kolorze 

naturalnym,  

• etykietka prostokątna w kolorze beżowym ze szkicem słoja w nim nazwa produktu 

„Truskawki z Milanówka w czekoladzie” z herbem miasta Milanówka w kolorze  

i z dopiskiem: „do deserów, herbaty, napojów i potraw”. Dodatkowo wieczko 

słoika należy owinąć papierkiem ekologicznym beżowym z informacją o produkcie 

i powtórzoną nazwą produktu z czarno- białym herbem miasta.  

b) Konfitura truskawkowa z cukrem trzcinowym:  



• skład: truskawka min. 76 %, cukier trzcinowy min. 23 %, agar;  

• minimalna zawartość owoców na 100 g produktu – 95g; 

• pasteryzowany;  

• pojemność min. 200 g netto;  

• z etykietą przywiązywaną do wieczka ozdobną wstążeczką z rafii w kolorze 

naturalnym;  

• etykietka prostokątna w kolorze beżowym ze szkicem słoja w nim nazwa produktu 

„Konfitura Truskawki z Milanówka z cukrem trzcinowym”, z herbem miasta 

Milanówka w kolorze i z dopiskiem: „do deserów, herbaty, napojów i potraw”. 

Dodatkowo wieczko słoika należy owinąć papierkiem ekologicznym beżowym  

z informacją o produkcie i powtórzoną nazwą produktu z czarno- białym herbem 

miasta.  

c) Syrop truskawka z miętą:  

• skład: sok z truskawki min. 60 %, napar z mięty min. 1 %, cukier, sok z cytryny;  

• pasteryzowany;  

• pojemność min. 200 ml netto; 

• •nakrętka owinięta ozdobnym granatowym papierkiem i przewiązana wstążeczką  

z rafii w kolorze naturalnym;  

• etykieta biała prostokątna z zaokrąglonymi rogami, naklejana na butelkę 

zawierająca herb miasta Milanówka w kolorze i nazwę produktu „Syrop Truskawki 

z Milanówka z Miętą” z dopiskiem: „do napojów i deserów”. Dodatkowo z tyłu 

butelki naklejana etykieta z danymi dotyczącymi produktu m.in. ze składem, 

terminem przydatności do spożycia itp. 

d) Wyżej wymieniony Zestaw prezentowy opisany w pkt. a) - c) winien być opakowany 

w drewnianą skrzynkę z wysuwanym jednym bokiem z grawerowanym herbem miasta 

Milanówka i z dopiskiem „Milanówek Miasto Ogród”. Skrzynka winna być opatrzona 

uchwytem ze sznurka beżowego. Kolor skrzynki: sosna.  

1.2. Zamawiający dostarczy Wykonawcy grafikę herbu miasta w wersji elektronicznej.  

1.3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie od daty zawarcia Umowy do dnia 20 grudnia 2018 

roku.  

1.4. Terminy poszczególnych dostaw oraz ilości i rodzaj dostarczanego asortymentu Umowy będą 

każdorazowo uzgadniane przez Strony drogą elektroniczną, w terminie co najmniej 5 dni 

roboczych przed datą wymaganej dostawy.  

1.5. Zamawiane ilości i rodzaj przedmiotu zamówienia uzależnione będą od potrzeb 

Zamawiającego. 

1.6. Wielkość poszczególnych dostaw w ramach przedmiotu zamówienia będzie wynikać z 

jednostronnej dyspozycji osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia po stronie 

Zamawiającego.  

1.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakupu każdego rodzaju asortymentu 

poniżej ilości określonych w ust. 1.1., jednak nie więcej niż o 20% w stosunku do łącznej 

przewidzianej liczby produktów – zmianę tą Zamawiający pozostawia wyłącznie do swojej 

decyzji, a Wykonawca oświadcza, iż powyższą okoliczność akceptuje.  



1.8. Wykonawca przedstawi ostateczny projekt graficzny opakowania oferowanych produktów do  

zaakceptowania przez Zamawiającego.  

1.9. Artykuły spożywcze w ramach przedmiotu zamówienia będą dostarczane w opakowaniach 

zawierających oznaczenia dot. rodzaju, nazwy wyrobu, ilości, daty przydatności do spożycia, 

nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa żywnościowego.  

1.10. Dostarczane artykuły spożywcze w zależności od ich kategorii muszą przy każdej dostawie 

posiadać wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa w zakresie 

produktów żywnościowych.  

1.11. Wykonawca zapewni, że dostarczone artykuły spożywcze będą należytej jakości oraz że 

będą dostarczone w jednostkowych i nienaruszonych opakowaniach nie później niż  

w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu.  

1.12. Dostarczane produkty winny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach 

prawa dotyczących produkcji i obrotu żywności, a w szczególności: ustawy z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 149 ze 

zm.), wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości 

handlowej artykułów rolno-spożywczych (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2212).  

1.13. Strony ustalają, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze przedmiotu umowy będą 

oznaczone zgodnie z obwiązującymi w Polsce przepisami.  

1.14. Zamawiający zastrzega, że oferowana cena w złożonej przez Wykonawcę ofercie stanowi 

informację publiczną w rozumieniu przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej  

i w przypadku zastrzeżenia jej przez Wykonawcę jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub 

tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.  

2. WARUNKI PŁATNOŚCI I SPOSÓB OBLICZENIA CENY. 

2.1. Wartość oferty - cena całkowita brutto za całość przedmiotu zamówienia (wyrażona do 2 

miejsc po przecinku); 

2.2. Łączna cena brutto oferty musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie  

z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. – o informowaniu o cenach towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 

roku poz. 1830). 

2.3. Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia ofertowego, jaką Wykonawca chce uzyskać 

za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie 

koszty i okoliczności, które towarzyszą lub mogą towarzyszyć wykonaniu tego zamówienia  

i które są konieczne dla prawidłowej realizacji tego zamówienia.  

2.4. Cena jednostkowa netto nie podlega zmianie przez cały czas trwania Umowy. 

2.5. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za faktycznie zamówiony asortyment, 

dostarczony do Zamawiającego i odebrany przez niego bez zastrzeżeń. 

2.6. Prawidłowa realizacja przedmiotu umowy zostanie potwierdzona podpisanym przez 

Zamawiającego protokołem odbioru dostawy. Łącznie z dostawą musi być dostarczony 

oryginał faktury. 

2.7. Faktury wystawione przez Wykonawcę będą płatne w terminie 14 dni od daty dostarczenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, przelewem bankowym 

na konto Wykonawcy podane na fakturze, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r. 



2.8. Jeśli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 

przepisów, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 

dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.  

2.9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 

2.10. Zamawiający informuje, iż w treści oferty Wykonawcy poprawi w szczególności: 

a) oczywiste omyłki pisarskie;  

b) oczywiste omyłki rachunkowe polegające na błędnych obliczeniach matematycznych 

(mnożenie, dodawanie), a w konsekwencji wprowadzonych w ten sposób zmian 

poprawi końcową wartość oferty. Przy poprawianiu omyłek Zamawiający zawsze za 

prawidłową uzna cenę jednostkową netto;  

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z WRZ nie powodujące istotnych 

zmian w treści ofert, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 

2.11. Waluta ceny ofertowej – PLN.  

2.12. Do porównania ofert, będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto przedmiotu 

zamówienia (skalkulowana i wyrażona w PLN). 

3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, iż asortyment dostarczony do Zamawiającego będzie 

miał min. 6 miesięczny termin przydatności do spożycia, licząc od terminu podpisania protokołu 

odbioru dostawy. 

4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.04.2018 r. do godz. 15.00 w formie: 

• pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 
45, 05-822 Milanówek, 

• fax-em na numer: 22 755-81-20, 
• w wersji elektronicznej na adres e-mail: daria.gagala@milanowek.pl. 

 
 

Koordynator  
Zespołu ds. Komunikacji Społecznej 
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