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Gdańsk, dnia 11 grudnia 2019 roku 
 
 

..................................................... 
 

 
 

Zaproszenie do złożenia oferty 
 

nr postępowania 15.81/D/2020 
 
 
Zamawiający 
Gdański Ogród Zoologiczny 
80-328 Gdańsk – Oliwa ul. Karwieńska 3 
tel. 552-00-41, fax. 552-17-51 
http://www.zoo.gda.pl 
 
Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: 
a) Maria Wilczyńska – specjalista ds. żywienia zwierząt – pokój nr 1 
b) Robert Kryspin – specjalista ds. zamówień publicznych – pokój nr 11 
w poniedziałki i środy od 09:00 do 12:00 
 
Procedura 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest o wartości poniżej 
15.000 euro  
– (zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczącymi 
zamówień poniżej 30.000 euro oraz Zarządzeniem Nr 27/2017 Dyrektora Gdańskiego Ogrodu 
Zoologicznego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych w 
Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości 30 000 euro.)  
 
Określenie przedmiotu zamówienia 
1) Dostawa świeżego pieczywa: 
Kod CPV – 15.81.11.00-7, 15.81.14.00-0 

- chleb pszenny, mąka 750 – 1.100kg 
- chleb razowy żytni – 1.100kg 
- bułka paryska – 1.300kg 

 
Ilości są szacunkowe, mogą być zmniejszone do ok. 15%. 
 
2) Terminy realizacji dostaw: 
Planowane rozpoczęcie: od 03 stycznia 2020 roku 
zakończenie: do 31 grudnia 2020 roku 
 
3) Realizacja dostaw następować będzie: 
Dwa razy w tygodniu do godziny 10.00 do magazynu Zamawiającego w Gdańsku - Oliwie 
przy ul. Karwieńskiej 3, transportem Wykonawcy, wraz z wyładowaniem na rampę. 
 
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostawą. 
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5) Wielkość dostawy musi być uzgodniona każdorazowo z działem zaopatrzenia GOZ.  
 
6) Przedmiot dostawy powinien spełniać następujące warunki: 
 
- zgodnie z Polską Normą, 
- dostarczany środkiem transportu posiadającym decyzję o zatwierdzeniu środka transportu do przewozu 

środków spożywczych lub w przypadku piekarni może to być decyzja o zatwierdzenia zakładu i środków 
transportowych. 

 
7) Podane w przedmiocie zamówienia ilości dostaw są ilościami szacunkowymi, określonymi 
na potrzeby żywieniowe zwierząt w skali jednego roku. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości zamawianych towarów w zależności od 
potrzeb żywieniowych zwierząt.  
Zmiana ilości zamawianych produktów spowoduje  zmianę wynagrodzenia Wykonawcy na 
niezmienionych wartościach cen jednostkowych zgodnie ze złożoną ofertą. 
 
8) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik 
 
..................................................................................................................................................... 
 
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:  
 
do dnia 16 grudnia 2019 roku do godziny 10:00 
w sekretariacie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. 
 
Załączniki: 
Formularz ofertowy 
Wzór umowy 
 


