
 

1 

 
 
 
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
 

 

 

Dostawa produktów spoŜywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół  
 im Jana III Sobieskiego  w śelistrzewie 

 

 
                                            Znak sprawy: ZS/1/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ZATWIERDZAM 
 

      
 Dyrektor Zespołu Szkół  

mgr Jolanta Bieszke 
 

śelistrzewie dnia 04.01.2010r 
 



 

2 

Znak sprawy: ZS/1/2009 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 Dostawa produktów spoŜywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół  im. Jana III 

Sobieskiego w śelistrzewie. 
 

Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 04.01.2010r w siedzibie Zamawiającego na 
tablicy informacyjnej ogólnodostępnej, na stronie internetowej www.zszelistrzewo.prv.pl oraz na 
stronie portalu Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl 
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego 

  
Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w śelistrzewie  
84-100 śelistrzewo 
ul. Szkolna 1  
zszelistrzewo@wp.pl 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia  

Przetarg nieograniczony  
 

III.  Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa produktów spoŜywczych do stołówki szkolnej 
Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w śelistrzewie. 

 
Zadanie nr 1 
Dostawa mięsa i produktów mięsnych CPV 15100000-9 – zgodnie z załącznikiem  
cenowym nr 1 
Zadanie nr 2  
Dostawa pieczywa i wyrobów ciastkarskich CPV 15810000-9 – zgodnie z załącznikiem nr 2 
Zadanie nr 3  
Dostawa mroŜonek CPV 15331170-9 – zgodnie z załącznikiem cenowym nr 3  
Zadanie nr 4  
Dostawa  ziemniaków i warzyw  CPV 01112100-6 zgodnie z załącznikiem cenowym nr 4 
Zadanie nr 5 
Dostawa drobiu CPV 15112000-6 zgodnie z załącznikiem cenowym nr 5  
Zadanie nr 6  
Dostawa ryb CPV 05110000-9 zgodnie z załącznikiem cenowym nr 6 
Zadanie nr 7  
Dostawa pozostałych produktów CPV 15820000-2, 15613100-9 zgodnie z załącznikiem 
cenowym nr 7  
 
 
Ilości podane w załącznikach są ilościami szacunkowymi i obejmują okres 12 miesięcy. 
Poszczególne dostawy mogą róŜnić się w zaleŜności od faktycznego spoŜycia i potrzeb.  
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Dostarczone produkty muszą być wysokiej jakości, muszą spełniać wymagania jakościowe 
dotyczące przechowywania, pakowania, transportu zawarte w Polskich Normach oraz 
posiadać waŜne terminy przydatności do spoŜycia. 
 

 
IV. Termin wykonania zamówienia  
       Wymagany termin –  do 31. 12. 2010r. 

 

V.  Opis warunków  udziału w postępowaniu 
 

1.   W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
a)  
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli   
    ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
b) 

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

c) 
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

d) 
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

e) 
 złoŜą formularz ofertowy łącznie z  wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami  

f) 
dostarczą artykuły spoŜywcze następnego dnia po złoŜeniu zamówienia telefonicznego 

2.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu 
wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;  

b) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
poprzez likwidację majątku upadłego; 

c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub  zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
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wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo  
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a takŜe za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo  popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo  przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a takŜe za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo  
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a takŜe za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary; 

j) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  
w art. 22 ust. l pkt 1-3. 

 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ Wykonawców, którzy: 
a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 
dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie 
utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela 
się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

b) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
c) nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŜone dokumenty zawierają błędy z 
zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3; 

d) nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą, lub nie 
zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą. 

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.  
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Zamawiający  w oparciu o dostarczone dokumenty oceni złoŜoną ofertę stosując kryterium spełnia/nie 
spełnia 

 

VI.   Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 
W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności 
lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu, do oferty naleŜy 
dołączyć następujące dokumenty: 

- 
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert 

 -  
      formularz ofertowy wraz z załącznikami  
 

VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów 

 
Składanie oświadczeń, wniosków ,zapytań w niniejszym postępowaniu prowadzone będzie w 
formie pisemnej lub faksem. 

       fax (058) 673 86 20 
Zamawiający oświadcza, Ŝe wszelkie informacje, odpowiedzi na złoŜone pytania, modyfikacja 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz protesty i ich rozstrzygnięcia będą 
zamieszczane na stronie internetowej www.zszelistrzewo.prv.pl 
Pytania odnośnie zapisów SIWZ, sposobu złoŜenia oferty oraz realizacji zamówienia składane 
na piśmie naleŜy przesłać na adres: 
Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego 84-100 śelistrzewo ul. Szkolna 1  

 
1. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba 
Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niŜ 6 dni 
przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z 
ogłoszeniem, jeŜeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia – na mniej niŜ 4 dni przed 
terminem składania ofert. 

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeŜeli 
specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 

3. Zamawiający moŜe zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a jeŜeli specyfikacja jest 
udostępniona na stronie internetowej informację o terminie zebrania zamieszcza takŜe na tej 
stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o 
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez 
wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie Wykonawcom, 



 

6 

którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeŜeli Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza takŜe 
na tej stronie. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie, przed 
upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, 
a jeŜeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza takŜe na tej stronie. 

5. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie moŜe dotyczyć kryteriów 
oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 

6. Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert, jeŜeli w wyniku modyfikacji treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach, z tym Ŝe jeŜeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin przedłuŜa się co najmniej o 7 dni.  

7. O przedłuŜeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich 
Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeŜeli 
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza tę informację na tej stronie. 

 
 
 
 

 Osobami upowaŜnionymi do kontaktu z wykonawcami  są: 
 

 
Halina Pietruszkiewicz nr tel. 058 673 56 40 
Godziny urzędowania : pn-pt. godz. 7,30 – 15,30 
 

VIII. Wymagania dotyczące wadium – nie dotyczy 
 

IX. Termin zwi ązania z ofertą –  10.02.2010r. 
 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert 
 

Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę. 
Ofertę składa się, pod rygorem niewaŜności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraŜa zgody na 
złoŜenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy waŜnego kwalifikowanego certyfikatu. 
Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca 
moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Ofertę złoŜoną po 
terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli: 

- jest niezgodna z ustawą 
- jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z zastrzeŜeniem art.     
87 ust.2 pkt.3 
- jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 
- zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
- została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
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zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert 
- zawiera  błędy w obliczeniu ceny; 
- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia  zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3 
- jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów 

Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą 
 
 
 
 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

   Z zawartością ofert nie moŜna zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 
   Termin składania ofert  12.01.2010r godz. 8,00   – sekretariat. 
   Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w Świetlicy dnia 12.01.2010r godz. 8,10 

Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie na której muszą się znaleźć dane Wykonawcy 
oraz nazwa zadania : Dostawa produktów spoŜywczych do stołówki szkolnej 

Zespołu Szkół w śelistrzewie. Zadanie nr …..  
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwy oraz adresy 
Wykonawców, a takŜe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje, dotyczące nazwy i adresu firmy 
oraz ceny ofert, terminu realizacji i  warunków płatności, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złoŜonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących złoŜonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści (za 
wyjątkiem omyłki pisarskiej i rachunkowej). 
 

Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na 
niezgodności ofert ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie powodujące istotnych zmian 
w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując 
im odpowiednio wagi procentowe: 

 

Cena – 100 % 
Cena brutto z podatkiem VAT podana w ofercie obejmująca całość realizacji zadania. Oferta o 
najniŜszej cenie otrzyma max ilość 100 pkt. Pozostałe oferty oceniane będą wg wzoru: 

Po=Cn:Cox100 
gdzie: 
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Po – ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę ocenianego 
Cn – najniŜsza cena z waŜnych ofert 
Co – cena Wykonawcy ocenianego 

 

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę ofertę, która uzyska największą ilość punktów. 
  

2. Wykonawca określi jedną cenę uwzględniającą ewentualne obniŜki i upusty. Do podanej ceny 
powinien być podany obowiązujący podatek VAT. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych poszczególnych artykułów, jeŜeli wzrost 
cen w ciągu roku przekroczy prognozowany (wg kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych, ogłoszonego przez GUS), wskaźnik zmiany cen doprecyzowany w ofercie 
Wykonawcy (w publikatorze ogólnodostępnym), lecz nie częściej niŜ raz na kwartał. 
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o planowanej podwyŜce cen na piśmie na 14 dni przed 
jej wprowadzeniem. 

4. Zmiany cen na warzywa i owoce odbywać się będzie w oparciu o sezonową zmianę cen: 
wiosna, lato, jesień, zima. Przy wzroście cen powyŜej 10% w stosunku do cen hurtowych 
według aktualnego cennika z giełdy Pomorskie Centrum Hurtowe RENK z uwzględnieniem 
wskaźnika wskazanego w formularzu ofertowym. 
 

XIV.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu       
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
Nie dotyczy  

 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 
 

Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 

XVI.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy  albo wzór umowy, jeŜeli 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy , aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach 

 
Wzór umowy stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
Protesty i odwołania zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz.U. Nr 19, poz.177 z dnia 9 lutego 2004r. z pózn zmianami.) 

 
XVIII.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 
         ust. 1 pkt.7.          
        Zamawiający przewiduje moŜliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamówienia na  
        podstawie zapisu art. 67. ust.1 pkt.7 ustawy do 20% wartości netto zamówienia podstawowego w 
stosunku do ilości asortymentu artykułów, uszczegółowionych w załącznikach do specyfikacji. 
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Znak sprawy: ZS/1/2009 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Wykonawca 
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
tel/fax .................................. 

 
O F E R T A  

Nawiązując do zaproszenia w trybie przetargu nieograniczonego 
  

Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia obejmującego:  

Dostawa produktów spoŜywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół im. Jana 
III Sobieskiego w śelistrzewie. 

 

  z wszystkimi opłatami do zakończenia realizacji zamówienia w zaoferowanym czasie w cenie: 

brutto ................................................. zł.  

słownie................................................................................................................................... 

w tym  VAT .......................... zł. 

w tym:   

Zadanie nr 1 - ……………………………………… zł brutto  

Słownie: …………………………………………………………………………………….. zł   

Zadanie nr 2 - ……………………………………… zł brutto  

Słownie: …………………………………………………………………………………….. zł   

Zadanie nr 3 - ……………………………………… zł brutto  

Słownie: …………………………………………………………………………………….. zł   

Zadanie nr 4 - ……………………………………… zł brutto  

Słownie: …………………………………………………………………………………….. zł   

Zadanie nr 5 - ……………………………………… zł brutto  

Słownie: …………………………………………………………………………………….. zł   

Zadanie nr 6 - ……………………………………… zł brutto  

Słownie: …………………………………………………………………………………….. zł   
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Zadanie nr 7 - ……………………………………… zł brutto  

Słownie: …………………………………………………………………………………….. zł    

 

1. Przewidywany wskaźnik zmiany cen w okresie obowiązywania umowy  

….................................................................................................................................................. 

Publikowany w  …....................................................................................................................... 

Pod adresem: …........................................................................................................................... 

2. Przyjmujemy realizację niniejszego przedmiotu zamówienia  od daty zawarcia umowy do 
31.12.2010r. 

Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, oraz 
zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres do dnia 10.02.2010 r. 
takŜe określonego zapisami specyfikacji.  

4. Wadium w kwocie ..........................zł, zostało wniesione w dniu ............................ w formie  - nie 
dotyczy 

5. Oświadczamy, Ŝe zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy 
(załącznik nr 1 SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 
naszej oferty do zawarcia umowy na niŜej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, Ŝe gdyby z naszej winy nie doszło do 
zawarcia umowy wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi.  

6. Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych poszczególnych artykułów, jeŜeli wzrost cen 
w ciągu roku przekroczy prognozowany (wg kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych, ogłoszonego przez GUS), wskaźnik zmiany cen doprecyzowany w ofercie 
Wykonawcy (w publikatorze ogólnodostępnym), lecz nie częściej niŜ raz na kwartał. Wykonawca 
zawiadomi Zamawiającego o planowanej podwyŜce cen na piśmie na 14 dni przed jej 
wprowadzeniem. 

7. Zmiany cen na warzywa i owoce odbywać się będzie w oparciu o sezonową zmianę cen: wiosna, 
lato, jesień, zima. Przy wzroście cen powyŜej 10% w stosunku do cen  hurtowych według 
aktualnego cennika z giełdy Pomorskie Centrum Hurtowe RENK z uwzględnieniem wskaźnika 
wskazanego w formularzu ofertowym. 

8. JeŜeli usługi objęte obecnie obowiązującą stawką VAT zostaną objęte inną stawką podatku VAT, 
wynagrodzenie brutto za przedmiot zamówienia zostanie zmienione stosownie do obowiązującego 
prawa. Wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianom. 

9. Oświadczam/y jednocześnie, iŜ nasza firma: 
a. spełnia wymogi art. 22 oraz nie podlega wykluczeniu z mocy art. 24 ustawy prawo zamówień 

publicznych, 
b. zapoznała się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjęła ją bez zastrzeŜeń  oraz 

nie zgłasza Ŝadnych uwag  co do procedury udzielania zamówienia. 
10.    Warunki płatności znajdują się w projekcie umowy i potwierdzają Ŝe: 
      a.   termin płatności – po kaŜdorazowej dostawie w  terminie 21 dni od dostarczenia faktury 
11.    Ofertę niniejszą składamy na .......... kolejno ponumerowanych stronach. 
12.     Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, Ŝe załączone do oferty dokumenty opisują   
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          stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art.297 k.k.) 
10. Podane w ofercie i załączniku  ceny nie będą podlegać zmianie i rewaloryzacji.  
10. 
 
 
 
 
 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1....................................................... 
2....................................................... 
3....................................................... 

 
podpis osób wskazanych 

w dokumencie uprawniającym do występowania 
w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictw 
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Znak sprawy: ZP/1/2009 
 
 
 
 

 Umowa nr ……………………… 
 
 Zawarta w dniu ……………2010 roku w śelistrzewie  pomiędzy Zespołem Szkół im. Jana III 

Sobieskiego z siedzibą  w 84-100 śelistrzewie ul. Szkolna 1, zwaną dalej Zamawiającym 
reprezentowanym przez: 

 
 mgr Jolanta Bieszke  –  Dyrektora Szkoły   

 

 a Panem ………………………………………… Właścicielem firmy 
…………………………………………………… mającej siedzibę w …………………….. ul. 
……………………  zarejestrowaną  w …………………………..pod nr …………………….. 
zwanymi w dalszym tekście umowy  Wykonawcą 

 
 W rezultacie dokonania wyboru przez Zamawiającego w drodze przetargu nieograniczonego 

oferty firmy jako najkorzystniejszej zawiera się umowę o następującej treści: 
  

 § 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia do: dostawy artykułów spoŜywczych łącznie z transportem do siedziby 
Zamawiającego w okresie od dnia zawarcia umowy  na okres 12 miesięcy. 

 
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar  wg cen Wykonawcy zawartych w załącznikach 

cenowych , które stanowią załącznik do oferty. 
 

3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w zaleŜności od potrzeb zgodnie ze składanymi 
zamówieniami  zwanymi dalej zamówieniami częściowymi. 

 
4. Asortyment i wielkość dostawy ustalane będą kaŜdorazowo w zamówieniu częściowym w dniu 

poprzedzającym dostawę. 
 

5. Zamawiający będzie składał  zamówienie częściowe faksem na nr ……………………………. 
lub telefonicznie na nr ……………………………………, najpóźniej  do godziny 13,00 

 
6. Dostawy zamówionej części odbywać się będą w następnym dniu po złoŜeniu zamówienia 

przez Zamawiającego  
7. Wykonawca będzie dostarczał zamówione artykuły do siedziby Zamawiającego na własny 

koszt i we własnych opakowaniach. 
 

 § 2 
1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

kwocie netto …..............zł 
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            słownie …..................................................................................................................................... 
            + podatek VAT …..................................zł 
          słownie …..................................................................................................................................... 
          kwota brutto …....................zł 
          słownie …..................................................................................................................................... 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych poszczególnych artykułów, jeŜeli wzrost 
cen w ciągu roku przekroczy prognozowany (wg kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych, ogłoszonego przez GUS), wskaźnik zmiany cen doprecyzowany w ofercie 
Wykonawcy (w publikatorze ogólnodostępnym), lecz nie częściej niŜ raz na kwartał. 
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o planowanej podwyŜce cen na piśmie na 14 dni przed 
jej wprowadzeniem 

3. Zmiany cen na warzywa i owoce odbywać się będzie w oparciu o sezonową zmianę cen: 
wiosna, lato, jesień, zima. Przy wzroście cen powyŜej 10% w stosunku do cen  hurtowych 
według aktualnego cennika z giełdy Pomorskie Centrum Hurtowe RENK z uwzględnieniem 
wskaźnika wskazanego w formularzu ofertowym. 

4. Strony przewidują moŜliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamówienia na podstawie 
zapisu art. 67 ust.1 pkt.7 ustawy do 20% wartości netto w stosunku do ilości oraz asortymentu 
artykułów uszczegółowionych w załącznikach do formularza oferty, stanowiących integralną 
część umowy. 

                                                                          § 3 
 Integralnymi częściami niniejszej umowy są: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
2. Oferta Wykonawcy 

  

 § 4 

 
1. Wykonawca umoŜliwi Zamawiającemu sprawdzenie dostarczonych produktów. Sprawdzenie 

będzie polegało na upewnieniu się, Ŝe dostarczone produkty są wolne od wad a w 
szczególności, Ŝe odpowiadają wymogom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia  oraz, Ŝe zamówienie częściowe zostało zrealizowane zgodnie z zamówieniem. 

 
2. Po sprawdzeniu dostarczonych produktów dla potrzeb oceny stanu wykonania umowy zostanie 

sporządzony protokół podpisany przez strony, który będzie zawierał w szczególności : - 
wskazanie wskazanych produktów , ewentualnie stwierdzone wady lub oświadczenie o nie 
stwierdzeniu wad 

 
3. Zaniechanie sprawdzenia takiego protokołu będzie uwaŜane za dokonanie odbioru bez 

zastrzeŜeń. 
 

4. W przypadku gdy jakiekolwiek produkty po sprawdzeniu będą miały wady szczególności 
dotyczy to jakości , świeŜości i terminu przydatności do spoŜycia lub dane zamówienie 
częściowe nie zostanie zrealizowane w pełnym zakresie , co zostanie stwierdzone protokołem , 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia , w tym samym dniu, produktów wolnych od 
wad lub brakujących, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek 
dodatkowych kosztów. 
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5. JeŜeli Wykonawca  nie wypełni zobowiązania zawartego w ust. 4 Zamawiający ma prawo 

zamówić brakujące produkty u osoby trzeciej, a kosztami transakcji obciąŜyć Wykonawcę. 
 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo Ŝądania, przy wskazanej dostawie , dokumentów 
potwierdzających jakość produktów. 

 
 

 
 § 5 

Płatność nastąpi w ciągu 21 dni od daty przedłoŜenia faktury wraz z zatwierdzoną przez 
Zamawiającego kwotą do wypłaty.  
 
 

 § 6 
 
 Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyraŜoną w 

formie pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 
 

§ 7 
 

 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
i Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy z dnia 9.02.2004 r. prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. Nr 19 poz. 177) 

 
 

 § 8 
 Do rozstrzygnięcia sporów wynikających z realizacji niniejszej Umowy jest Sąd Powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

 § 9 
 Umowę wraz z załącznikami wymienionymi w § 2 sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego. 
 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
.......................................               ....................................... 
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Załącznik nr 1 

 
Zestawienie cenowe dostawy mięsa i produktów mięsnych CPV 15100000-9. 

 

Lp. Nazwa towaru 
Ilość 
kg 

Cena 
jednostkowa 

netto 
 

Wartość 
netto 

 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Schab wieprzowy bez kości 40     

2 Boczek wieprzowy świeŜy  50     

3 Łopatka wieprzowa bez kości  370     

4 Kiełbasa zwyczajna  120     

5 Kości wieprzowe świeŜe 15     

6 Kości wieprzowe wędzone 15     

7 Boczek parzony wędzony   40     

8 Kaszanka  60     

9 Kiełbasa śląska  20     

10 Mięso drobne  580     

11 Kiełbasa toruńska  25     

12 Wołowina bez kości  170     

13  Kiełbasa francuska , toruńska, 
podwawelska 

85     

 Razem x x x x  

       

 
 
…………………, dnia ………………    …………………………………… 

(podpisy osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 
 

Zestawienie cenowe dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych  CPV 15810000-9 
 

Lp. Nazwa towaru 
Ilość 

szt./kg 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

 

Cenna 
jednostkowa 

brutto 

Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Chleb zwykły krojony 

0,50 kg  
800 szt. 

    

2 Bułka tarta  86 kg 
    

3 

DroŜdŜówka: z 
kruszonką, z 
budyniem, z serem, z 
dŜemem 100gr 

1180 szt 

    

4 
Ciastka poznańskie - 
brandmix  

260 szt 
    

5 
Placek droŜdŜowy z 
owocami  

10 kg 
    

6 Jabłecznik  25 kg 
    

7  Karmelowa słodycz  20 kg 
    

 razem x 
x  x  

 
 
 
 
 
…………………, dnia ………………    …………………………………… 

(podpisy osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 
 

Zestawienie cenowe: dostawy mroŜonek CPV 15331170-9 
 

Lp. Nazwa towaru 
Ilość 

kg/szt. 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

 

Cena 
jednostko
wa brutto 

Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Bukiet warzyw /2,5 kg/  77 szt     

2 
Marchew  z groszkiem /2,5 

kg/ 
63 szt     

3 
Fasolka szparagowa 

/2,5 kg/  
80 szt     

4 
Kalafior mroŜony 

/2,5 kg/ 
24 szt     

5 Zupa wiosenna /2,5 kg/  26 szt     
6 Pieczarka  plastry /2,5 kg/ 28 szt     
7 Kopytka ziemniaczane  50 kg     
8 Zupa jarzynowa /2,5 kg/ 21 szt     
9 Truskawka /2,5 kg/ 20 szt     
 Razem x     

 
 
 
 
 
…………………, dnia ………………    …………………………………… 

(podpisy osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 
 

Zestawienie cenowe ziemniaków i warzyw 01112100-6, 01121112-9 
 

Lp. Nazwa towaru Ilość 

Cena 
jednostkowa 

netto 
 

Wartość 
netto 

 

Cena 
jednostk

owa 
brutto 

Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Ziemniaki 6500 kg     
2 Marchew  350 kg     
3 Por 65 kg      
4 Cebula  105 kg     
5 Buraczki  190 kg     
6 Korzeń pietruszki 70 kg     
7 Seler  100 kg      
 Razem  x x x x  

 
 
 
 
…………………, dnia ………………    …………………………………… 

(podpisy osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 

 
Zestawienie cenowe: dostawy drobiu CPV 15112000-6 

 
 

Lp. Nazwa towaru 
Ilość 
kg 

Cena 
jednostkowa 

netto 
 

Wartość 
netto 

 
 
 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
 

Bioderka z kurczaka  
 

150 kg     

2 Udka z kurczaka  190 kg     

3 Pierś z kurczaka  530 kg     

4 Porcje rosołowe 112 kg     

5 Pierś z indyka  72 kg     

6 Wątróbka drobiowa 31 kg     

 Razem x     

 
 
 
…………………, dnia ………………    …………………………………… 

(podpisy osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 

 
Zestawienie cenowe: dostawy ryb CPV 05110000-9 

 
 

Lp. Nazwa towaru 
Ilość 
kg 

Cena 
jednostkowa 

netto 
 

Wartość 
netto 

 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Filet z pangi   65 kg     
2 Filet z flądry   60 kg     
3 Filet z dorsza  bez skóry  143 kg     
4 Filet z  soli  35 kg     
5 Płaty marynowane /2-3 kg 

wiaderko/ 
17 szt.     

6 Płaty marynowane /4 kg 
wiaderko/  

38 szt     

       

 Razem x     

 
 
 
 
 
…………………, dnia ………………    …………………………………… 

(podpisy osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 
 

Zestawienie cenowe pozostałych produktów ciastka- CPV 15820000-2, kasze CPV 156131009, makarony CPV 
15851110-2, czekolady i batony CPV 15842000-2, przyprawy CPV 15871000-4, soki CPV 15321000-4 

 

Lp. Nazwa towaru Ilość 

Cena 
jednostkowa 

netto 
 

Wartość 
netto 

 

Cena 
jednostk

owa 
brutto 

Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Maggi w płynie /960 ml/ 66 szt     
2 Przyprawa kucharek /1 kg/  34 szt     
3 Sól jodowana  75 kg      
4 Makaron nitka  60kg      
5 Makaron świderki  100 kg     
6 Makaron spaghetti 130 kg      
7 Groch łuskany cały / połówki  80 kg      
8 Kompot truskawkowy 900 ml 16 szt     
7 Makaron muszelki  20 kg      
8 RyŜ 81 kg     
9 Fasola biała drobna  70 kg     
10 Fasola Piękny Jaś 42 kg      
11 Śmietana 12% 500 ml 270 szt     
12 Śmietana 18% 500 ml 50 szt      
13 Śmietana 30 % 1l 5 szt      
14 Olej uniwersalny 5 l  26 szt     
15 Jajka  3450 szt     
16  Jabłka  1000 kg     
17  Gruszki  45 kg      
18 Kapusta biała  130 kg      
19 Rzodkiewka  10 pęczków      
20  Szczypior  10 pęczków      
21 Ogórek szklarniowy długi  90 kg     
22 Pomidor  92 kg      
23 Kasza jęczmienna  25 kg      
24 Kasza wiejska  40 kg     
25 Cukier kryształ  70 kg     
26 Mąka tortowa 20 kg     
27  Mąka luksusowa 50 kg     
28 Mąka poznańska  50 kg      
29  Deser z korona 175 g 216 szt     
30 Deser gratka 120 g 1020 szt     
31 Jogurt owocowy 150 g  2375 szt     
32 Serek JOGO 150 g  263 szt     
33 Twaróg półtłusty  200 kg     
34 Mandarynka  80 kg      
35 Cytryny  18 kg      
36 Pomarańcze  190 kg      
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37 Kapusta czerwona  25 kg      
38 Kapusta wczesna biała  105 szt      

39 Koperek  
220 
pęczków 

    

40 Pietruszka  
150 
pęczków  

    

41 Brukiew  20 kg      
42 Kapusta kiszona 3kg wiaderko 83 szt     
43 Ogórki kiszone 2 kg wiaderko  134 szt     
44 Rodzynki  30 kg      
45 Syrop pomarańczowy 5 l  10 szt     
46 Sok truskawkowy 5 l  10 szt     

47 
Sok , truskawka, malina, 
wiśnia, pomarańcza 6,5 l  

40 szt      

48  Margaryna 250 g  120 szt     
49 Majeranek suszony 10 g  45 szt     
50 Pieprz mielony 20 g  75 szt     
51 Cukier waniliowy 32 g  65 szt     

52 
Koncentrat pomidorowy 20% 

900 ml 
12 szt     

53 
Koncentrat pomidorowy 30% 

1 kg  
74 szt     

54 
Koncentrat  barszcz z buraków 

300 ml 
2 szt     

55 Majonez dekoracyjny 2,85 kg 5 szt     
56 Mleko UHT 3,2 % 20 szt     
57 Truskawki świeŜe  15 kg      

58 
DŜem truskawkowy 1kg 

wiaderko  
5 szt     

59 DŜem wiśnia 1 kg wiaderko  5 szt     
60 Czekolada mleczna 80 g  250 szt     
61 Jajko Kinder Supraries 250 szt     
62 Zając czekoladowy 30 g  250 szt      
63  Kurczak w jajku  30 g  250 szt     
64 DraŜe Skawa  250 szt     
65 DraŜe M&M 53 g  250 szt     
66 Wafle 50 g  500 szt     
67 Baton Snickers  250 szt     
68 Czekoladka 15 g 270 szt     
69 TAGO Fruktolinki  270 szt     
70 Zestawy świąteczne 85 g  270 szt      
 Razem  x x x x  

 
 
 
…………………, dnia ………………    …………………………………… 

(podpisy osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy) 


