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36/2019/RR/KOM/BIS                                        

Numer postępowania 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W PROCEDURZE ROZEZNANIA RYNKU 

 

Dotyczy projektu: „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski 

Obszar Metropolitalny” – numer projektu RPMP.09.03.00-12-0048/16 

 

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania propozycji cenowej zgodnie 

z poniższymi informacjami: 

 

1. Zamawiający:  

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych 

ul. Krasickiego 18, I piętro 

30-503 Kraków 

NIP: 945 210 21 52 

REGON: 120 665 488 

 

2. Przedmiot zamówienia: 

Kod CPV:  

15800000-6 (Różne produkty spożywcze) 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów spożywczych do biura Zamawiającego w ramach 

projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar 

Metropolitalny”. 

 

3. Szczegóły dotyczące zamówienia: 

a) Przedmiotem zamówienia są zakupy artykułów spożywczych w ramach realizacji projektu. 

Zamawiający przewiduje zakupy między innymi wymienionych poniżej artykułów (podane w 

tabeli artykuły spożywcze składają się na jeden przykładowy zestaw. W ramach projektu 

przewiduje się dokonywanie zakupów wielu różnych zestawów. Poniższa propozycja stanowi 

jedynie przykład, wybrany w celu dokonania rozeznania cenowego): 

 

LP Przykładowe artykuły spożywcze  j.m. Ilość  

1 Kawa rozpuszczalna typu: Jacobs Cronat Gold lub Tchibo Gold lub 

Nescafe Gold Blend (opakowanie szklane, 200g) 

opakowanie 2 

2 Kawa mielona typu: SegaFredo Zanetti Intermezzoo lub Tchibo 

Exclusive lub Jacobs Cronat Gold lub Lavazza Qualita oro (opakowanie 

250g) 

opakowanie 4 

3 Kawa ziarnista typu: Sagafredo Intermezzo lub Lavazza Qualita oro lub 

Dallmayr Prodomo (opakowanie 1000g) 

opakowanie 2 
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4 Herbata typu: Lipton Label tea lub Tetley classic lub Dilmah Premium 

Tea (opakowanie 100 torebek) 

opakowanie 4 

5 Herbata typu: Lipton owocowa Lub Big-Active owocowa (opakowanie 

20 torebek) 

opakowanie 4 

6 Herbata typu: Lipton zielona Lub Big-Active zielona (opakowanie 20 

torebek) 

opakowanie 4 

7 Mleko (zgrzewka, 8 kartonów 0,5l, 3,2%) zgrzewka  2 

8 Ciastka typu Delicje – ciastka biszkoptowe z galaretką oblane 

czekoladą (opakowanie około 150 g) 

opakowanie 10 

9 Ciastka herbatniki typu: Jasta Sweets Herbatniki Petit Beurre, Leibniz 

Herbatniki Maślane, Krakuski Petit Beurre (opakowanie 100 g) 

opakowanie 10 

10 Bakalie: rodzynki (opakowanie 200 g)  opakowanie 5 

11 Bakalie: orzeszki ziemne solone (opakowanie 500 g)  opakowanie 5 

12 Suszone owoce: żurawina (opakowanie 200 g)  opakowanie 4 

13 Suszone owoce: chipsy bananowe (opakowanie 150 g)  opakowanie 4 

14 Paluszki solone (opakowanie 300 g)  opakowanie 5 

15  Krakersy solone (opakowanie 180 g)  opakowanie 5 

 

b) Szczegółowe zamówienia będą dokonywane na bieżąco w ramach realizacji projektu.  

c) Niniejsze rozeznanie jest przeprowadzone w celu porównania cen przykładowego zestawu 

artykułów spożywczych u różnych dostawców.  

d) Zamawiający przewiduje wyłonienie jednego lub większej liczby dostawców, którzy będą 

realizować przedmiot zamówienia na podstawie oferowanych cen za zakup przykładowego 

zestawu artykułów spożywczych.  

e) Ilości i rodzaje poszczególnych artykułów spożywczych zamawianych w ramach projektu 

mogą być różne od podanych w rozeznaniu. Ilości i rodzaje artykułów wymienione powyżej 

jedynie orientacyjne i zostały określone jedynie w celu porównania ofert cenowych.  

f) Wykonawca zamówienia każdorazowo zobowiązuje się do dostarczania zamawianych 

artykułów biurowych i papierniczych do biura Zamawiającego, mieszczącego się pod 

adresem: 

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych 

ul. Krasickiego 18, I piętro 

30-503 Kraków 

Lub:  

Wykonawca zapewni możliwość osobistego odbioru zamówionych artykułów spożywczych z 

miejsca oddalonego o nie więcej niż 3 km od biura Zamawiającego (mieszczącego się przy ul. 

Krasickiego 18, 30-503 Kraków). 

 

4. Termin realizacji zamówienia: do 31.01.2020. 

 

5. Miejsce realizacji zamówienia: Kraków. 

 

6. Składanie propozycji cenowych: 

a) forma: pisemna lub elektroniczna, tj. złożenie osobiście w siedzibie Zamawiającego lub 
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wysłanie e-mailem skanu podpisanej propozycji cenowej na adres e-mail: 

monika.wasowicz@bis-krakow.pl – według wzoru formularza propozycji cenowej, który 

stanowi załącznik do niniejszego zapytania (decyduje data wpływu), 

b) cena powinna być obliczona jako całościowa cena brutto za przykładowy zestaw artykułów 

spożywczych zgodny z zestawieniem opisanym w punkcie 3 niniejszego rozeznania (z 

obowiązującym podatkiem od towarów i usług VAT), 

c) termin: 17.05.2019 r. do godziny 10:00. 

 

7. Informacje dodatkowe: 

a) W celu zapewnienia porównywalności propozycji cenowych, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do skontaktowania się właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub 

doprecyzowania ich propozycji cenowych, 

b) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu  

Cywilnego i nie może stanowić podstawy roszczeń wobec Zamawiającego, 

c) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień 

publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w 

rozumieniu kodeksu cywilnego, 

d) Niniejsze postępowanie ma charakter rozeznania cenowego i nie stanowi dla Zamawiającego 

zobowiązania do zawarcia umowy, 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną propozycję cenową, 

f) Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia oraz ewentualnej 

rezygnacji z zamówienia, 

g) Dodatkowych informacji udziela: Monika Wąsowicz telefon + 12 412 15 24, e-mail: 

monika.wasowicz@bis-krakow.pl. 

 

 

Kraków, dnia 10.05.2019 r.     

 

Załącznik: 

Formularz propozycji cenowej 

 


