Warszawa 2017-12-06

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
Dostawa paczek świątecznych dla dzieci
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paczek świątecznych dla dzieci. Zamawiający deklaruje zakup dwóch
rodzajów paczek („A” i „B”).
Każda pojedyncza paczka „A” ma mieć następujący skład:
L.p.

Nazwa (Jedn. Miary, Waga)

1

Ptasie Mleczko waniliowe Wedel (Op. 380 g)

2

Torcik Wedlowski Wedel (Szt. 250 g)

3

Czekolada Luksusowa mleczna z orzechami Wedel (Szt. 160 g)

4

Czekolada Mleczna truskawkowa Wedel (Szt.. 100 g)

5

Biszkopty z galaretką owocową oblane czekoladą – pomarańczowe Wedel (Op. 147 g)

6

Akuku! Owocki Jutrzenka (Op. 90 g)

7

Mamba Storck (Pasek 4 x 1 op. (4 x 26,5 g))

8

Krakuski Robaczki Herbatniki z dodatkiem masła Bahlsen (Op. 100 g)

9

Ciastka Oreo Mondelez International (Op. 176 g)

10

Toﬃfee Storck (Op. 125 g)

11

Zozole - orange&lemon Mieszko (Op. 75 g)

12

Kinder Chocolate Ferrero (Op. 100 g)

13

Lizaki Nimm2 (Op. 80 g)

14

Fresh&Fruity Kids galaretki z nadzieniem Wawel (Op. 160 g)

15

Kinder Bueno Ferraro (Op. 43 g)

16

Markizy Hit o smaku czekoladowym Bahlsen (Op. 220 g)

17

Toﬄairs karmelowo-czekoladowy Wawel (Op. 120 g)

18

Maskotka, rozmiar min. 30 cm - Wzór maskotki do zatwierdzenia przez Zamawiającego

19
Opakowanie (Pudełko z tektury falistej 3 warstwowej fala B, zadrukowane (100% powierzchni
zewnętrznej) wielokolorowym motywem świątecznym - Wzór opakowania do zatwierdzenia przez
Zamawiającego

Produkty wymienione w pkt. 1-18 powyżej muszą być zapakowane w pudełko z motywem świątecznym
(bożonarodzeniowym) - pozycja 19 powyżej.

Każda pojedyncza paczka „B” ma mieć następujący skład:
L.p.

Nazwa (Jedn. Miary, Waga)

1

Ptasie Mleczko waniliowe Wedel (Op. 380 g)

2

Torcik Wedlowski Wedel (Szt. 250 g)

3

Czekolada Luksusowa mleczna z orzechami Wedel (Szt. 160 g)

4

Czekolada Mleczna truskawkowa Wedel (Szt.. 100 g)

5

Biszkopty z galaretką owocową oblane czekoladą – pomarańczowe Wedel (Op. 147 g)

6

Akuku! Owocki Jutrzenka (Op. 90 g)

7

Mamba Storck (Pasek 4 x 1 op. (4 x 26,5 g))

8

Krakuski Robaczki Herbatniki z dodatkiem masła Bahlsen (Op. 100 g)

9

Ciastka Oreo Mondelez International (Op. 176 g)

10

Toﬃfee Storck (Op. 125 g)

11

Zozole - orange&lemon Mieszko (Op. 75 g)

12

Kinder Chocolate Ferrero (Op. 100 g)

13

Lizaki Nimm2 (Op. 80 g)

14

Fresh&Fruity Kids galaretki z nadzieniem Wawel (Op. 160 g)

15

Kinder Bueno Ferraro (Op. 43 g)

16

Markizy Hit o smaku czekoladowym Bahlsen (Op. 220 g)

17

Toﬄairs karmelowo-czekoladowy Wawel (Op. 120 g)

18

Michałki z Wawelu Wawel (Op. 400 g)

19

Maskotka, rozmiar min. 30 cm - Wzór maskotki do zatwierdzenia przez Zamawiającego

20

Opakowanie (Pudełko z tektury falistej 3 warstwowej fala B, zadrukowane (100% powierzchni

zewnętrznej) wielokolorowym motywem świątecznym - Wzór opakowania do zatwierdzenia przez
Zamawiającego

Produkty wymienione w pkt. 1-19 powyżej muszą być zapakowane w pudełko z motywem świątecznym
(bożonarodzeniowym) - pozycja 20 powyżej.
Zamawiający wymaga, aby na każdym jednostkowym opakowaniu produktu spożywczego był zamieszczony
skład produktu oraz data przydatności do spożycia (termin przydatności każdego towaru wchodzącego w skład
paczki min. 30.06.2018 r. (z wyjątkiem produktów, których minimalny termin przydatności do spożycia
deklarowany przez producenta wynosi 4 miesiące - min. data ważności tych produktów nie może być krótsza niż
31.03.2018 r.) Opakowania produktów spożywczych powinny być fabrycznie nowe i wskazywać na świąteczny
charakter Bożego Narodzenia. Opakowanie musi być takich rozmiarów, aby wszystkie produkty wchodzące w
skład paczki mieściły się do niego oraz na tyle wytrzymałe, aby nie uległo zniszczeniu podczas transportu.
Jednocześnie wymaga się, aby paczki były estetycznie wykonane.
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty udokumentowania składu i wyglądu paczki „A” i „B” (dokumentacja
fotograﬁczna). Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że paczka „A” i paczka „B” muszą być odpowiednio
oznakowane w celu łatwej identyﬁkacji.
Dostawa paczek świątecznych odbędzie się na koszt Wykonawcy. Miejscem dostawy paczek będzie siedziba
Zamawiającego i jednostki podległe Zamawiającemu zlokalizowane na terenie m. st. Warszawy.
Zamawiający deklaruje zakup paczek w ilości min. 400 szt. (z czego ok. 40% stanowić będzie paczka „A” i 60%
stanowić będzie paczka „B”) z możliwością dokupienia kolejnych paczek o identycznym składzie i wymaganiach
określonych powyżej, jednak nie więcej niż 100 dodatkowych paczek w okresie obowiązywania umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy paczek w terminie do 21 grudnia 2017 roku.

Termin składania ofert upływa w dn.: 2017-12-11 o godz. 17:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Marlena Kozłowska
Tel. kontaktowy: 39-10-227
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: marlena.kozlowska@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43, pok. 13
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
Cena oferty brutto tj. suma ceny jednostkowej za paczkę "A" + ceny jednostkowej za paczkę "B"

Najniższa cena oferty brutto
Pc = ----------------------------------- x 100 pkt x 100%
Cena badanej oferty brutto

Zapraszamy do składania ofert.

