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ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 34/2019 

 

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie 

działający na rzecz jednostki organizacyjnej –  Domu Pomocy Społecznej w Browinie 

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia 

„Dostawy mięsa i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie” 
 

Informacje o zamówieniu: 

1. Rodzaj zamówienia: dostawy 

2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy mięsa i wędlin  

dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie (Browina 57, 87-140 Chełmża). Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia został określony w załączonym formularzu ofertowym. 

3. Kryteria oceny ofert:  

a) Cena – 80%, 

b) Jakość – 20% - ocena jakości na podstawie złożonych próbek. Każda próbka 

oferowanych wędlin otrzyma od 1 do 3 punktów. 

 

Wykonawca winien dostarczyć do siedziby Zamawiającego następujące próbki 

oferowanych wędlin, które będą stanowić podstawę do oceny jakościowej 

oferowanych wyrobów. Wielkość poszczególnych próbek – 0,20 kg 

 

1. Baleron 
10. Ogonówka parzona 19. Rawska 

2. Bydgoska 11. Parówka folia 20. Salami 

3. Dębicka 12. Parówka w osłonce naturalnej 21. Szynkowa 

4. Jałowcowa 13. Parówkowa 22. Szynka królewiecka 

5. Krakowska parzona 14. Pasztetowa obwędzana 23. Śląska 

6. Krakowska sucha 15. Podwawelska 24. Tatrzańska 

7. Krotoszyńska 16. Polędwica sopocka parzona 25. Toruńska 

8. Metka cebulowa 17. Polędwica z indyka 26. Zwyczajna 

9. Mielonka prasowana 18. Polska  

 

4. Termin realizacji zamówienia: od dnia 02 grudnia 2019 r. do 30 listopada 2020 r. 

5. Dokumenty, których dostarczenia wymaga Zamawiający: formularz ofertowy, 

referencje z dostaw żywienia zbiorowego, próbki oferowanych wędlin oraz etykiety 

towarów, które będą dostarczane 

6. Termin składania ofert: do 26 listopada 2019 r. do godz. 9:00 

7. Miejsce składania ofert: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie, 

Browina 59, 87-140 Chełmża 

8. Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Sylwia Bałos, tel. 56 645 98 89  

(w dni powszednie w godzinach 8:00 – 15:00) 
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Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, który złożył 

ofertę najkorzystniejszą.  

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione, w przypadku gdy: 

a) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację 

zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny 

najkorzystniejszej oferty, 

b) nie złożono żadnej ważnej oferty. 

 

INFORMACJA: Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego jest złożenie przez Wykonawcę wraz z formularzem ofertowym – referencji 

z dostaw żywienia zbiorowego oraz etykiety towarów, które będą dostarczane. 

 

Ofertę można złożyć: 

 w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako „Oferta na zamówienie realizowane  

w trybie analizy rynku na zadanie pn.: „Dostawy mięsa i wędlin dla Domu Pomocy 

Społecznej w Browinie”. Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) Wykonawcy i adres 

jego siedziby lub 

 e-mailem na adres: zamowienia@cuw.powiattorunski.pl 

 

W załączeniu: 

1. formularz ofertowy  

2. wzór umowy 

 

 

 

 

Opracował: ……………………….…..  Zatwierdził:……………………………. 


