
 

 

 

 Mirków, 28.11.2011r 

 

 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  

w MIRKOWIE 

ul. Słowackiego 17, 55-095 Mirków  

tel. / fax. 071/ 315-10-30 

www.szkola.mirkow.pl  

e-mail: szkola@mirkow.pl sekretariat.szkola@mirkow.pl  

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

na dostawę artykułów spożywczych  

do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirkowie.  
 

 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki          

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mirkowie. Orientacyjne zbiorcze zestawienie artykułów 

spożywczych na okres jednego miesiąca stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji. Ilość 

zamawianych artykułów będzie uzależniona od liczby żywionych dzieci przedszkolnych                 

i szkolnych w ciągu 11 miesięcy. 

Zestawienie artykułów  żywnościowych – cennik (służący do porównania ofert), stanowi 

załącznik nr 2 do specyfikacji. 

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: 02.01.2012–31.12.2012r. (w czasie trwania umowy 

należy uwzględnić przerwy w pracy szkoły i przedszkola, m.in. ferie zimowe i wakacje). 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających. 

 

II. Warunki udziału w postępowaniu. 

 

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 

24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.       

z 2007r., Nr 223 poz. 1655, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą”, oraz spełniają 

pozostałe warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, a ponadto posiadają potencjał finansowy 

pozwalający na realizację przedmiotu zamówienia z własnych środków, przy założeniu, że zapłata za 

faktycznie wykonany zakres zamówienia dokonana będzie w terminie 14 dni po wykonaniu                  

i odebraniu zakresu zamówienia. 

 

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy przedstawią: 

 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert  

 Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do specyfikacji 
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3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 9 i 10, składa dokument lub dokumenty, 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

5. Za dokumenty i zaświadczenia ważne uznaje się oryginały lub kserokopie poświadczane za 

zgodność przez Wykonawcę. 

 

6. Rozliczenia prowadzone będą pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wyłącznie w złotych 

polskich. 

 

 

III.  Sposób przygotowania oferty - instrukcja dla Wykonawców. 

 

 

1.  Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

 

2.  Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ustawie                        

i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

3.  Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwóch lub więcej przedsiębiorców, 

pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 

 

1)  przedsiębiorcy przedłożą wraz z ofertą umowę przewidującą sposób ich 

współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich. 

2)  w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy                       

z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na  

podstawie art. 24 ust 1 i 2 oraz, że spełnia wymagania art. 22 ust. 1 ustawy, 

3)  w odniesieniu do warunku wymaganego doświadczenia, każdy z przedsiębiorców 

musi udokumentować doświadczenie w wykonywaniu prac powierzonych mu do 

wykonania, 

4)   potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie przedsiębiorców w sumie 

musi odpowiadać warunkom określonym w pkt. II specyfikacji, 

5)  oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

przedsiębiorców występujących wspólnie, to jest winna być podpisana przez wszystkich 

przedsiębiorców, 

6)  przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako 

przedstawiciela pozostałych (podmiot dominujący), a jego upoważnienie musi być 

udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez umocowanych przedstawicieli 

wszystkich pozostałych przedsiębiorców. 

7)  wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie                          

z przedsiębiorcą występującym jako reprezentant pozostałych (podmiot dominujący). 

 

4.  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

5. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 



 

 

6.  Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez 

osobę upoważnioną do podpisania oferty.  

 

7.  Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich 

wątpliwości związanych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, sposobem 

przygotowania i złożenia oferty, kierując swe zapytania na piśmie.  

 

8.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 

 

9.  Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Małgorzata 

Wilk (tel./fax. 071/ 315-10-30, e-mail: sekretariat.szkola@mirkow.pl ). 
 

10.  Zamawiający dopuszcza kontaktowanie się z Wykonawcami za pomocą faksu oraz pocztą 

elektroniczną. 

 

11.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wyko-

nawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. W przypadku, gdy 

zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin 

składania ofert. 

 

     12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu otwarcia ofert. 

 

 

IV. Zawartość oferty.  

 

1. Oferta musi zawierać : 

1)  nazwę, adres siedziby Wykonawcy, numer telefonu, fax. oraz datę sporządzenia oferty, 

2)  numer NIP oraz numer konta bankowego, 

3)  cenę oferty w rozbiciu na: 

a)   cenę netto, podatek VAT i cenę brutto za poszczególne artykuły spożywcze 

b) sumę cen jednostkowych brutto za poszczególne artykuły spożywcze oraz za całość 

zamówienia, wyrażoną cyfrowo i słownie,  

4)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 5) oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do specyfikacji 

 

2. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy, wszystkie oferty składane w trakcie 

postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być 

one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

 

 

V. Sposób złożenia oferty. Otwarcie ofert.  

 

 

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do dnia 12.12.2011r. roku do 

godziny 10.45. 

2. Kopertę  należy zaadresować: 
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirkowie 

Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 

ul. Słowackiego 17, 55-095 Mirków 

 

PRZETARG – DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 

nie otwierać przed dniem 12.12.2011 GODZ. 11.00 

 

 

3. Koperta  oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 

 

4. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem określonym w pkt. 2 i 3 ponosi Wykonawca. 

 

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty, 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek 

itp. przed upływem terminu składania ofert. 

 

6. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana 

oferta tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio opisanej, z dopiskiem „ZMIANA”. 

 

7. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

 

8.  Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian            

i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą 

otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania oferenta oraz zgodności 

za złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane. Koperty 

oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do 

oferty. 

 

9. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirkowie, ul. 

Słowackiego 17 w sekretariacie  w dniu 12.12.2011r. o godzinie 11
00

. 

 

 

VI. Sposób dokonania oceny ofert: 

 

1.  Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się Wykonawców z powodów określonych 

w art. 24 ustawy.  

 

2.  Odrzucenie oferty następuje z powodów określonych w art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 3 

ustawy.  

 

3.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: suma cen 

jednostkowych brutto (służąca wyłącznie do porównania ofert) wraz z ceną brutto za całość 

zamówienia wg zestawienia podanego w zał. Nr 2 do specyfikacji.  

   

4.  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta ważna, która będzie miała najniższą cenę 

brutto za całość zamówienia wg zestawienia podanego w zał. Nr 2 do specyfikacji. 

 

 

VII. Wyjaśnienia i oczywiste omyłki w ofercie. 

 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty. 

 



 

 

2. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe              

w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ust. 2. 

 

3. O poprawkach Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

 

4. Jeżeli poprawienie błędów zgodnie z powyższą procedurą spowoduje zmianę ceny ofertowej, ważna 

i wiążąca dla Wykonawcy i Zamawiającego będzie poprawiona cena. 

 

 

VIII. Udzielenie zamówienia. Umowa. 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w Ustawie prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 

kryterium wyboru. 

 

2. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, 

którzy złożyli oferty. 

 

3. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 

 

 

IX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

 

Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale 

VI (art. 179 – 198) ustawy. 

 

 

X. Załączniki. 

 

Załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1. Załącznik nr 1 – Orientacyjne zbiorcze zestawienie artykułów spożywczych na okres jednego 

miesiąca 

2. Załącznik nr 2 –  Zestawienie artykułów  żywnościowych – cennik (służący do porównania ofert)   

3. Załącznik nr 3 – oświadczenie  

3. Załącznik nr 4 – wzór umowy 

 

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

Podpis Zamawiającego 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 
Orientacyjne zbiorcze zestawienie artykułów spożywczych zamawianych na okres 

jednego miesiąca 
 

 

MIĘSO I WĘDLINY  

Lp. Nazwa artykułu Szacunkowa 

ilość 

1. Boczek świeży 8 kg 

2. Boczek wędzony  4 kg 

3. Szynkowa surowa  11 kg 

4. Łopatka b/k 30 kg 

5. Kiełbasa śląska   5 kg 

6. Schab z/k 11 kg 

7. Karkówka z/k 13 kg 

8. Wołowina pieczeniowa 11 kg 

9. Kiełbasa krakowska 1,5 kg 

10. Wędlina drobiowa 1,5 kg 

11. Szynka gotowana 1,5 kg 

 

RYBY 

Lp. Nazwa artykułu Szacunkowa 

ilość 

1. Filet z morszczuka gat. I 10 kg     

2. Paluszki rybne 0,3 kg 10 kg 

NABIAŁ 

Lp. Nazwa artykułu Szacunkowa 

ilość 

1. Śmietana 12 % 0,4l  80 szt 

2. Twaróg półtłusty – duża kostka 10 kg 

3. Mleko 3,2% 1l 150 l 

4. Ser edamski 2,5 kg 

5. Jogurt owocowy 150 g 200 szt. 

6. Serek Almette śmietankowy 150 g 10 szt. 

7. Serek homogenizowany owocowy  

140 g 

70 szt. 

8. Masło śmietankowe 0,2 kg 60 szt. 

9. Deserek czekoladowy monte – 100g 70 szt 

10.  Serek topiony 100g 10 szt 

11. deserek serduszko  125g 70 szt. 

 

PIECZYWO 

Lp. Nazwa artykułu Szacunkowa 

ilość 

1. Chleb krojony 6 szt. 

2. Bułka weka 70 szt. 

3. Bułka tarta 6 kg 

4. Pączki 60 szt. 

5. Drożdżówka zwykła 60 szt. 



 

 

6. Bułka maślana  60szt 

7. Rogal 60szt 

8. Bułka mleczna op. 400g 6 szt 

9. Bułka jogurtowa 60szt 

10. Chleb razowy 10 szt. 
   

 

JAJA  

Lp. Nazwa artykułu Szacunkowa 

ilość 

1. Jaja świeże 100 szt. 

 

DRÓB 

Lp. Nazwa artykułu Szacunkowa 

ilość 

1. Kurczak 54 kg 

2. Piersi z/k 10 kg 

3. Udko ćwiartka 30 kg 

4. Sznycel z indyka 11 kg 

5. Wątroba drobiowa   11 kg 

 

ZIEMNIAKI  

Lp. Nazwa artykułu Szacunkowa 

ilość 

1. Ziemniaki jadalne 300 kg 

 

WARZYWA  

Lp. Nazwa artykułu Szacunkowa 

ilość 

1. Marchew 10 kg 

2. Buraczki 10 kg 

3. Kapusta w główkach biała 20 kg 

4. Kapusta kwaszona 30 kg 

5. Cebula 7 kg 

6. Seler 1 kg 

7. Por 1 kg 

8. Pietruszka 2 kg 

9. Ogórki kwaszone słoik 2,65 kg 5 szt 

10. Ogórek świeży 5 kg 

11. Sałata 20 szt. 

12. Czosnek 10 główek 

13. Kalafior świeży 6 szt. 

14. Jabłka 50 kg 

15. Rzodkiewka 10 pęczków 

16. Natka pietruszki 5pęczków 

17. Koper świeży 10 pęczków 

18. Pomidor 5 kg 

19. Brokuły 6 szt. 

20. Kapusta pekińska 12 kg 

21. Szczypiorek 10 pęczków 



 

 

22. Fasolka szparagowa 3 kg 

23. Papryka świeża 2 kg 

 

Przetwory  –  mrożonki - SYROPY WIELOOWOCOWE 

Lp. Nazwa artykułu Szacunkowa 

ilość 

1. Marchew + groszek 0,45 kg 8 szt 

2. Mieszanka warzywna 0,45 kg 8 szt 

3. Kalafior 0,45kg 8 szt 

4. Pierogi ruskie 28 kg 

5. Syrop wieloowocowy 0,44l 20 szt. 

6. Włoszczyzna paski 0,45 kg 80 szt. 

7. Kapusta czerwona 2,65 kg 8szt 

8. Sałatka szwedzka  2,65 kg 8szt. 

9. Buraki wiórki 0,42 kg 30 szt 

10. Kluski na parze po 9 szt w paczce 30 paczek 

11. Kopytka  28 kg 

12. Kluski śląskie 28 kg 

13. Mieszanka owocowa – kompot 0,45kg 80 szt 

 
 

 

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 

Lp. Nazwa artykułu Szacunkowa 

ilość 

1. Sól jodowana 5 kg 

2. Ryż (4x100g) 20 paczek 

3. Cukier 30 kg 

4. Olej kujawski 1 l 20 szt. 

5. Kawa inka 250g szt 

6. Liść laurowy „CYKORIA” 5 paczek 

7. Groch łuskany 3 kg 

8. Fasola 3 kg 

9. Makaron świderki  0,5 kg 15 kg 

10. Makaron nitki domowy  5kg 

11. Koncentrat pomidorowy 200g 15 szt. 

12. Pieprz naturalny  20g 5 paczek 

13. Bazylia 10g 5 szt 

14. Kisiel 77g 40 szt. 

15. Ziele angielski 5 szt. 

16. Kasza jęczmienna 8 kg 

17. Czekolada do picia 100 g 1 szt. 

18. Ogórek konserwowy 0,9 l 15 szt. 

19. Majeranek  5 szt. 

20. Ketchup 1 l  2 szt. 

21. Mąka  10 kg 

22. Pieprz ziołowy 15g 5 szt. 

23. Pieczarka świeża 8 kg 

24. Majonez 0,7 l 2 szt. 

25. Żurek, barszcz biały w butelce 0,5l 15 szt. 

26. Herbata SAGA – granulowana 1 kg 



 

 

27. Kasza gryczana 8 kg 

28. Herbata owocowa 25szt 10 szt 

29. Dżem 280g 10 szt 

30. Budyń 60g 40 szt 

31. Nutella 230g 5 szt 

32. Pasztet drobiowy 160g 16 szt 

33. Wafle ryżowe 130g 7 szt 

34. Wafle ryżowe smakowe 130g 7 szt 

35. Płatki kukurydziane 0,25kg 6 szt 

36. Kulki czekoladowe 0,25kg 6 szt 

37. Kasza manna 2 kg 

38. Płatki ryżowe 1 kg 

39. Herbatniki be-be  140 szt 

40. Wafelki Grzesiek bez czekolady 70 szt 

41. Pierniki w czekoladzie 2 kg 

42. Banany  70 szt 

43. Pomarańcza  70 szt 

44. Mandarynka  70 szt 

45. Kakao rozpuszczalne 1000g 3 szt 

46. Petitki Lubisie  68 szt 

 
 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 
Zestawienie artykułów  żywnościowych – cennik (służący do porównania ofert). 

Arkusz kalkulacyjny „cena oferty” 
 
 

MIĘSO I WĘDLINY  

Lp. Nazwa artykułu Ilość Cena brutto  

(1 kg) 

VAT 

( %) 

Wartość brutto 

1. Boczek świeży kg    

2. Boczek wędzony  kg    

3. Szynkowa surowa  kg    

4. Łopatka b/k kg    

5. Kiełbasa śląska kg    

6. Schab z/k kg    

7. Karkówka z/k kg    

8. Wołowina pieczeniowa kg    

9. Kiełbasa krakowska kg    

10. Wędlina drobiowa kg    

11. Szynka gotowana kg    

 WARTOŚĆ  OGÓŁEM: X X X  

 

RYBY 

Lp. Nazwa artykułu Ilość Cena brutto 

(1 szt., 1 kg) 

VAT 

( % ) 

Wartość brutto 

1. Filet z morszczuka gat. I kg    

2. Paluszki rybne  300g (szt) szt.    

 WARTOŚĆ  OGÓŁEM: X X X  

 

NABIAŁ 

Lp

. 

Nazwa artykułu Ilość Cena brutto 

(1 szt., 1 kg, 

1l ) 

VAT 

( % ) 

Wartość brutto 

1. Śmietana 12 % 0,4l   szt    

2. Twaróg półtłusty – duża kostka  kg    

3. Mleko 3,2%  1 l    

4. Ser edamski  kg    

5. Jogurt owocowy 150 g  szt.    

6. Serek Almette śmietankowy 150 g  szt.    

7. Serek homogenizowany owocowy 

140 g 

 szt.    

8. Masło śmietankowe 0,2 kg  szt.    

9. Deserek czekoladowy monte 

100g 

 szt.    

10. 

 

Deserek serduszko 125g szt    

11. Serek topiony 100g szt    

 WARTOŚĆ  OGÓŁEM: X X X  

 
 

  



 

 

PIECZYWO 

Lp. Nazwa artykułu Ilość Cena brutto 

(1 szt., 1 kg) 

VAT 

( % ) 

Wartość brutto 

1. Chleb krojony szt.    

2. Bułka weka szt.    

3. Bułka tarta kg    

4. Pączki szt.    

5. Drożdżówka zwykła szt.    

6. Chleb razowy szt.    

7. Bułka maślana szt    

8. Rogal  szt    

9. Bułka mleczna op. 400g op    

10. Bułka jogurtowa szt    

 WARTOŚĆ  OGÓŁEM: X X X  

DRÓB 

Lp. Nazwa artykułu Ilość Cena brutto 

( 1 kg) 

VAT 

( % ) 

Wartość brutto 

1. Kurczak kg    

2. Piersi z/k kg    

3. Udko ćwiartka kg    

4. Wątroba drobiowa   kg    

5. Sznycel z indyka kg    

 WARTOŚĆ  OGÓŁEM: X X X  

 

ZIEMNIAKI  

Lp. Nazwa artykułu Ilość Cena brutto 

( 1 kg ) 

VAT 

( % ) 

Wartość brutto 

1. Ziemniaki jadalne kg    

 WARTOŚĆ OGÓŁEM: X X X  

 

WARZYWA  

Lp. Nazwa artykułu Ilość Cena brutto 

(1 szt., 1 kg) 

VAT 

( % ) 

Wartość brutto 

1. Marchew kg    

2. Buraczki kg    

3. Kapusta w główkach biała kg    

4. Kapusta kwaszona kg    

5. Cebula kg    

6. Seler kg    

7. Por kg    

8. Pietruszka kg    

9. Ogórki kwaszone słoik 2,65kg szt    

10. Ogórek świeży kg    

11. Sałata szt.    

12. Czosnek 1 główka    

13. Kalafior świeży szt.    

14. Jabłka kg    

15. Rzodkiewka 1 pęczek    

16. Natka pietruszki 1 pęczek    

17. Koper świeży 1 pęczek    

18. Pomidor kg    



 

 

19. Brokuły szt.    

20. Kapusta pekińska szt.    

21. Fasolka szparagowa kg    

22. Papryka świeża kg    

23. Szczypiorek 1 pęczek    

 WARTOŚĆ OGÓŁEM: X X X  

 
JAJA  

Lp. Nazwa artykułu Ilość Cena brutto 

(1 szt.) 

VAT 

( % ) 

Wartość brutto 

1. Jaja świeże szt.    

 WARTOŚĆ OGÓŁEM: X X X  

 

Przetwory  – mrożonki - SYROPY WIELOOWOCOWE 

Lp. Nazwa artykułu Ilość Cena brutto 

( 1 kg) 

VAT 

( % ) 

Wartość brutto 

1. Marchew + groszek 0,45 kg szt    

2. Mieszanka warzywna 0,45 kg szt    

3. Kalafior 0,45 kg szt    

4. Mieszanka owocowa - kompot 

0,45kg 

szt    

5. Pierogi ruskie kg    

6. Syrop wieloowocowy 0,44l szt.    

7. Włoszczyzna paski 0,45 kg szt    

8. Kapusta czerwona 2,65 kg szt    

9. Sałatka szwedzka 2,65 kg szt    

10. Buraki wiórki 0,42 kg  szt    

11. Kluski  na parze 9 sztuk paczka    

12. Kopytka  kg    

13. Kluski śląskie kg    

 WARTOŚĆ  OGÓŁEM: X X   

 

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 

Lp. Nazwa artykułu Ilość Cena brutto 

(1 szt., 1 kg) 

VAT 

( % ) 

Wartość brutto 

1. Sól jodowana kg    

2. Ryż (4x100g) paczka    

3. Cukier kg    

4. Olej kujawski 1 l szt.    

5. Kawa inka 250g szt    

6. Liść laurowy „CYKORIA” paczka    

7. Groch łuskany kg    

8. Fasola kg    

9. Makaron świderki  0,5 kg szt    

10. Makaron nitki domowy 0,25 kg szt    

11. Koncentrat pomidorowy 200g szt.    

12. Pieprz naturalny  20g szt    

13. Bazylia 10g szt    

14. Kisiel 77g szt.    

15. Ziele angielskie szt.    

16. Kasza jęczmienna kg    



 

 

17. Czekolada do picia 100 g szt.    

18. Ogórek konserwowy 0,9 l szt.    

19. Majeranek  szt.    

20. Ketchup 1 l  szt.    

21. Mąka  kg    

22. Pieprz ziołowy 15g szt.    

23. Pieczarka świeża kg    

24. Majonez 0,7 l szt.    

25. Żurek, barszcz biały w butelce 

0,5l 

szt.    

26. Herbata SAGA – granulowana kg    

27. Kasza gryczana kg    

28. Herbata owocowa 25szt szt    

29. Dżem 280g szt    

30. Budyń 60g szt    

31. Nutella 230g szt    

32. Pasztet drobiowy 160g szt    

33. Wafle ryżowe 130g szt    

34. Wafle ryżowe smakowe 130g szt    

35. Płatki kukurydziane 0,25kg szt    

36. Kulki czekoladowe 0,25kg szt    

37. Kasza manna kg    

38. Płatki ryżowe kg    

39. Herbatniki be-be  szt    

40. Wafelki Grzesiek bez czekolady szt    

41. Pierniki w czekoladzie kg    

42. Banany  kg    

43. Pomarańcza  kg    

44. Mandarynka  kg    

45. Kakao rozpuszczalne 1000g szt    

46. Petitki Lubisie 1000g szt    

 WARTOŚĆ  OGÓŁEM: X X   

 
Wartość brutto za artykuły żywnościowe wymienione w powyższych tabelach wraz z transportem 

dostawcy na jego koszt wynosi: 

 

cyfrowo:  ..................................... zł 

 

słownie: .................................................................................................................................................. zł  

 

 

 

 

Oferta została złożona na ..................... ponumerowanych kartkach.  

Każda karta oferty jest opieczętowana i podpisana.  

 

 
  



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

 

OŚWIADCZENIE I DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO OFERTY 

 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz załącznikami do niej,          

a także wzorem umowy i nie wnosi do nich, jak również do sposobu przekazania mu informacji 

przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego żadnych zastrzeżeń,  

2) usługi objęte przedmiotem zamówienia oferent wykona siłami własnymi, 

3) spełnia warunki określone w 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, oraz, że nie 

podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy, 

4) w przypadku wyboru jego oferty, zawrze umowę o treści jak w załączniku Nr 4, w terminie 

nie  krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o uznaniu 

jego oferty za najkorzystniejszą, 

5) posiada potencjał finansowy pozwalający na realizację przedmiotu zamówienia z własnych 

środków, przy założeniu, że zapłata za faktycznie wykonany zakres zamówienia dokonana 

zostanie w terminie 14 dni po wykonaniu i odebraniu zakresu zamówienia.  

6) uważa się za związanego  niniejszą ofertą do czasu zawarcia umowy z oferentem którego 

oferta uznana została za najkorzystniejszą, lecz nie dłużej niż 30 dni licząc od upływu terminu 

składania ofert. 

 

2. Wykonawca dołącza do oferty następujące dokumenty: 

1)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki 

cywilnej również umowę spółki. 

 

 

3.  Wypełniony załącznik Nr 2, który w przypadku wyboru danej oferty, będzie stanowił integralną 

część umowy. 

 

 

 

 

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

/pieczęć i podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli/ 
  



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

 
 

 

WZÓR UMOWY 

 

 

w dniu 22 grudnia 2011r.  w Mirkowie, pomiędzy: 

Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Mirkowie przy ul. Słowackiego 17, zwanym dalej 

Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

 

Panią Edytę Podymę – Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirkowie 

oraz Panią Danutą Lubkiewicz – główną księgową ZOEAJO w Długołęce 

 

a ......................................................................... 

 

 
 

 zwanym dalej Wykonawcą 

 

                                                        

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  „zapytania o 

cenę” przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz.U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655, z późniejszymi zmianami), została zawarta umowa 

o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy wraz z transportem artykułów 

spożywczych na potrzeby stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirkowie. Specyfikację 

techniczną zamówienia stanowi załącznik Nr 2 do umowy (Zestawienie artykułów  

żywnościowych – cennik, stanowi integralną część umowy). 

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia od 02.01.2012 – 31.12.2012r. 

3. Zamawiający będzie zamawiał artykuły spożywcze ustnie, telefonicznie lub pisemnie. 

4. Mięso i przetwory muszą być świeże, nie mrożone, dopuszczone do konsumpcji przez lekarza 

weterynarii. 

5. Wykonawca dostarczy artykuły spożywcze do stołówki przedszkolnej własnym transportem, 

zgodnie z zamówieniem o którym mowa w ust. 3. 

6.  Zamawiający nie będzie zamawiał artykułów spożywczych w czasie przerw pracy Zespołu (np. w 

okresie ferii i wakacji). 

 

§ 2 

 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczone artykuły spożywcze z dołu, po upływie każdego 

tygodnia przelewem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez 

Wykonawcę.  

2. Ceny opisane w ust. 1 zawierają koszt zakupu, transportu, wyładunku w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 

 

§ 3 

 

Podstawą rozliczenia umowy i wystawienia faktury, o której mowa w § 2 ust. 3 umowy stanowić 

będzie podpisany przez intendenta dowód odbioru towaru. 



 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości brutto dostawy, liczonej za 

każdy dzień zwłoki; 

2) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji i rękojmi w 

wysokości 1% wartości brutto dostawy za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad; 

2. Strona, która ponosi winę za odstąpienie od umowy przez drugą stronę zobowiązana jest do 

zapłaty na jej rzecz kary umownej  w wysokości 2.000 zł. 

3. Zastrzega się prawo dochodzenia na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym 

odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 5 

 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie własnymi siłami. 

 

§ 6 

 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych. 

 

§ 7 

 

Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy Strony będą starały się  

rozstrzygnąć w drodze negocjacji, a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia poddane będą 

rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 8 

 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

§ 9 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. Zestawienie artykułów  

żywnościowych – cennik, stanowi integralną część niniejszej umowy. 

 

 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA  

 

 
 

 

 


