Znak sprawy: ZOLCARITAS/94/12/2019r

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawę artykułów spożywczych do Zakładu
Opiekuńczo – Leczniczego CARITAS w Grybowie”

Zatwierdzam SIWZ do przetargu:
Grybów, dnia 04.12.2019r
Ks. mgr Paweł Bobrowski
Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
Caritas Diecezji Tarnowskiej

SIWZ

ROZDZIAŁ I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający: Zakład Opiekuńczo Leczniczy CARITAS Diecezji Tarnowskiej
33-330 Grybów , Rynek 10
woj. małopolskie
NIP 738-10-10-110
Regon 850012901-00041
tel.: (018) 4482667, fax.:018/4482669,
e-mail: zolgrybow@gmail.com
http://www.zolgrybow.pl/
ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2017r.,poz.1579 z póź.zm.) art. 10. 1 oraz art. 39-46.
2. Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
3.Ilekroć w SIWZ użyte jest pojęcie „ustawa”, należy przez nie rozumieć ustawę Prawo zamówień
publicznych, o której mowa w ppkt. 1.
ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wraz z dowozem artykułów spożywczych własnym
transportem do ZOL CARITAS ul. Rynek 10, 33-330 Grybów w asortymencie i ilości podanych w
załącznikach według 8 pakietów:
KOD CPV – główny przedmiot – 15000000 -8 - żywność
PAKIET I - 15800000-6 - artykuły suche i inne
PAKIET II - 15300000-1 - warzywa i owoce
PAKIET III - 15100000-9 - mięso i wędliny
PAKIET IV - 15500000-3 - nabiał
PAKIET V - 15810000-9 - pieczywo
PAKIET VI - 03142500-3 - jaja
PAKIET VII - 15200000-0 - ryby i mrożonki
PAKIET VIII - 15100000-9 - drób- mięso i wędliny
2.Zamówienie polega na dostawie artykułów spożywczych dla potrzeb ZOL CARITAS przy
ul. Rynek 10, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
3.W ramach zamówienia dostarczanie towaru określonego w ofercie Wykonawcy będzie się
odbywać sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego i na podstawie pisemnego
zapotrzebowania Zamawiającego, przekazywanego Wykonawcy telefonicznie
lub pocztą
elektroniczną / faksem za potwierdzeniem odbioru najpóźniej do godziny 12.00 przed dniem
dostawy.
4.Dostawy towaru będą realizowane, w zależności od rodzaju asortymentu tj:
Pakiet I - wtorek i czwartek w godzinach
- od 7.00 – do 11.00
Pakiet II - poniedziałek i piątek w godzinach - od 7.00 – do 10.00
Pakiet III - poniedziałek i piątek w godzinach - od 7.00 – do 11.00
Pakiet IV - codziennie w godzinach
-od 7.00 – do 09.00
Pakiet V - codziennie w godzinach
-od 6.00 – do 07.30
Pakiet VI - wtorek w godzinach
-od 7.00 – do 11.00
Pakiet VII - czwartek w godzinach
-od 7.00 – do 11.00
Pakiet VIII - poniedziałek i piątek w godzinach - od 7.00 – do 11.00
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ w pakietach
(od nr 1.1 – do nr 1.8 ).
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a/ dostarczane produkty muszą być wysokiej jakości , muszą spełniać wymagania jakościowe,
dotyczące przechowywania , pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach oraz posiadać
ważne terminy przydatności do spożycia. Dostarczane produkty winny odpowiadać normom i
standardom określonym w odpowiednich przepisach prawnych w tym Ustawie o bezpieczeństwie
żywności i żywienia .
Wykonawca zapewnia, że oferowane produkty będą posiadać atesty i /lub certyfikaty higieniczno –
sanitarne oraz będą świeże(z ważnym terminem przydatności do spożycia) i odpowiedniej jakości.
Dostarczane do Zamawiającego artykuły spożywcze muszą być transportowane zgodnie
z przepisami sanitarno –epidemiologicznymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania
przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających jakość produktów przy danej
dostawie.
Samochód dostarczający w/w artykuły powinien być przystosowany do przewozu tych artykułów
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6.Koszty opakowania , transportu, załadunku, rozładunku do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego lub osobę przez niego wyznaczoną a także koszty ubezpieczenia ponosi i
przyjmuje na własne ryzyko Wykonawca.
7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości szacunkowych dostarczanych artykułów
spożywczych w trakcie trwania umowy. Ostateczna ilość zamawianych artykułów spożywczych
będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.

ROZDZIAŁ IV. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH ,WARIANTOWYCH ORAZ
PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH
1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających o którym mowa w art. 67 ust.7
Prawa zamówień publicznych
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych ( 8 pakietów).
Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na 1 pakiet, kilka pakietów lub wszystkie 8 pakietów.
4. Nie dopuszcza się składania ofert , które nie obejmują wszystkich pozycji danego pakietu
zamówienia.
ROZDZIAŁ V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1) Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Teresa Ptaszkowska Tel. (18) 4482667
2) Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, przy czym w razie ich przekazania faksem
lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich
otrzymania.
3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego
z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres Zamawiającego podany w pkt. I SIWZ
4). Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego
Przekazywane za pomocą faksu należy kierować na nr faksu Zamawiającego podany w pkt. I SIWZ
5) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego
Przekazywane za pomocą poczty elektronicznej należy kierować na adres Zamawiającego podany
w pkt. I SIWZ.
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6) Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym
postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone nie później niż stanowi art.38 Pzp
(Dz. U. 113 p.759 z 2010r).
7) Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji elektronicznej.
8) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
ROZDZIAŁ VI. TERMIN WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA
1.Zamówienie należy wykonać od 01.01.2020 - do 31.12.2020r.
Miejscem dostarczenia artykułów spożywczych jest ZOL CARITAS Grybów ul. Rynek 10
ROZDZIAŁ VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy , co do których brak jest podstaw do
wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 24 ust.1 i 2 ustawy PZP, spełniający jednocześnie
następujące warunki w zakresie:
a)posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie określa wymagań szczegółowych – Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy PZP. Ocena spełnienia
tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia . Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 3.1 do SIWZ
b)posiadania wiedzy i doświadczenia :
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie określa wymagań szczegółowych – Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy PZP. Ocena spełnienia
tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia . Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 3.1 do SIWZ
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie określa wymagań szczegółowych – Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy PZP. Ocena spełnienia
tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia . Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 3.1 do SIWZ
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie określa wymagań szczegółowych – Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy PZP. Ocena spełnienia
tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia . Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 3.1 do SIWZ
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2. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Oferenta dokumentów, dokona oceny spełniania
warunków podmiotowych według formuły „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie co najmniej
jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania.
Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
ROZDZIAŁ VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTY , JAKIE MA DOŁĄCZYĆ
WYKONAWCA DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty :
1.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Aktualne zaświadczenie z ZUS-u lub KRUS-u potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału postępowania o udzielenie
zamówienia lub składania oferty.
1.2. Wypełniony Formularz asortymentowo cenowy właściwy dla danego pakietu
(załącznik 1 od nr 1.1 – do 1.8 do SIWZ)
1.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
(według załącznika 3.1 do SIWZ)
1.4.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według załącznika 3.2)
1.5.Oświadczenie o wykonaniu zamówienia samodzielnie (według załącznika 3.3)
1.6.Formularz ofertowy ogólny (załącznik nr 2.1 – do 2.8 do SIWZ)
1.7.Oświadczenie – dotyczące grupy kapitałowej załącznik 4
1.8.Wzór umowy- załącznik 5
2. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejszą SIWZ muszą zostać wypełnione
przez oferenta – bez dokonywania żadnych zmian i uzupełnień.
3.Żądane dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za
zgodność „ przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii wyłącznie wtedy,
gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do
jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
3.1. Oświadczenia i zaświadczenia składane nie później niż przed terminem składania ofert, a
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym
uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą.
3.2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego
oznaczenia na kopercie zewnętrznej.
Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia, z
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składnia ofert
zastrzegł, że nie mogą być udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. Zastrzeżone informacje powinny zostać wskazane w formularzu
ofertowym oraz złożone w ofercie, w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej napisem
„Tajemnica przedsiębiorstwa”.
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W przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawcę w ofercie informacji zastrzeżonych zgodnie z
postanowieniami niniejszej SIWZ, Wykonawcy nie przysługują roszczenia wobec Zamawiającego,
z tego tytułu.
„Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 Ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153 poz.1503 późniejszymi zmianami.)
ROZDZIAŁ IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert
ROZDZIAŁ XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia . Oferta musi być
sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
2) Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez
Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.
3) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w SIWZ
w następującym układzie:
a)Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo cenowy sporządzony według załącznika 1
od nr 1.1 – do 1.8
b) Formularz ofertowy ogólny załącznik 2 od nr 2.I – do 2.VIII do SIWZ
c) Oświadczenia i dokumenty wykazane punkcie VIII SIWZ.
4) Oferta winna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
5) Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną opatrzone czytelnym podpisem lub
podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczęcią.
6) Wszystkie strony oferty i załączników winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę oraz
spięte w sposób uniemożliwiający ich przypadkową de kompletację.
7) Wszystkie poprawki lub zmiany w treści oferty zaleca się poprawiać poprzez skreślenie,
z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany muszą być
parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
8) Na żądanie Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim
oznakowana została oferta.
9) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10) Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom.
11) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu.
12) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
13) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
14) Dokumenty przetargowe, które zostały otwarte w dniu otwarcia ofert zatrzymuje Zamawiający
15) Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego : Zakład Opiekuńczo -Leczniczy
„CARITAS” ul. Rynek 10 , 33-330 Grybów
16)Ofertę należy umieścić w jednej zaklejonej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie
oznaczonej napisem:
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„OFERTA NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH – PAKIET NR………….. GRUPA
PRODUKTÓW..............................(zgodnie z pkt III ust.1 SIWZ)
Nie otwierać do 12.12.2019r do godziny ….....................( zgodnie z pkt XII ust.4)
Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej w przypadku
dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać , pod warunkiem , że uczyni to
przed upływem terminu składania ofert . Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają
zachowania formy pisemnej.
ROZDZIAŁ XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
1.Oferty należy składać na adres: Zakład Opiekuńczo Leczniczy CARITAS, 33-330 Grybów
Rynek 10, Biuro Zakładu do dnia 12.12.2019r,
Jeżeli dotyczy:

- Pakiet I - do godziny 10.00
- Pakiet II - do godziny 10.30
- Pakiet III - do godziny 11.00
- Pakiet IV- do godziny 11.30
- Pakiet V- do godziny 12.00
- Pakiet VI - do godziny 12.30
- Pakiet VII- do godziny 13.00
- Pakiet VIII – do godziny 13.30

2.Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną
niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego drogą pocztową lub inną np. kurierską,
o terminie złożenia oferty decyduje termin i godzina dostarczenia oferty do
Zamawiającego.
4.Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2019r. w Biurze Zakładu Opiekuńczo
Leczniczego CARITAS Grybów Rynek 10 .
- Pakiet I
- Pakiet II
- Pakiet III
- Pakiet IV
- Pakiet V
- Pakiet VI
- Pakiet VII
- Pakiet VIII

o godzinie
o godzinie
o godzinie
o godzinie
o godzinie
o godzinie
o godzinie
o godzinie

10.15
10.45
11.15
11.45
12.15
12.45
13.15
13.45

Bezpośrednio przed otwarciem zamawiający poda kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie terminu do
ich składania.
6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny.
7. W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert mając na uwadze zapisy art. 87 ustawy .
8.Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym
Wykonawcom na ich pisemny wniosek.
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ROZDZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1.Cena oferty zostanie wyliczona jako suma wartości brutto cyfrowo i słownie za poszczególne
pozycje , wyliczone w formularzu oferty sporządzonym zgodnie z wzorem , stanowiącym (załącznik
nr 2.I - do 2.VIII do SIWZ)
2.Cenę oferty należy wyliczyć poprzez pomnożenie cen jednostkowych każdej pozycji zestawienia
przez ilość jednostek zgodnie z załącznikiem 1 od nr 1.1 – do 1.8, suma poszczególnych pozycji
zestawienia stanowić będzie cenę oferty , którą należy wpisać do załącznika 2 od nr 2.1 – do 2.8
Cena oferty to cena brutto jest wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych , którą kupujący jest
obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę z uwzględnieniem podatku od towaru i
usług , jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem
od towarów i usług .
3. Cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia wynikające wprost z załączonego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
(Załącznik 2 do SIWZ ). W szczególności w cenie należy uwzględnić warunki realizacji przedmiotu
zamówienia opisane w projekcie umowy (Załącznik 5 do SIWZ)
4. Ceny brutto podane w ofercie nie ulegają zmianie przez cały okres realizacji umowy
(z wyjątkiem urzędowych zmian stawek podatku VAT)
5.Wymienione wartości w ofercie należy podać w PLN w zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb oraz słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.
6.Zamawiajacy poprawi oczywiste omyłki rachunkowe polegające na błędnym przemnożeniu czy
zsumowaniu poszczególnych pozycji w formularzu cenowym i ofertowym
(załącznik 1 od nr 1.1- do 1.8)
7.Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny , którego nie można poprawić na podstawie art.87 ust.. 2 pkt.2
Pzp spowoduje odrzucenie ofert.
8.Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone
w złotych polskich.
9. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z
obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
.
ROZDZIAŁ XIV. OPIS KRYTERIÓW , KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ
SPOSOBU OCENY OFERT

1.Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
a/ cena brutto - 100 %.
Punkty za kryterium „cena brutto” zostaną obliczone według wzoru:
Cena = Cena z oferty z najniższą ceną
Cena oferty badanej

X 100pkt

2.Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty brutto
3.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , spośród ofert spełniających warunki określone
w SIWZ, która uzyska najwyższą liczbę punktów (100pkt)
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ROZDZIAŁ XV. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH , W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA POMIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ
Cenę oferty należy podać w złotych polskich.
ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH , JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY , W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
ogłoszenia na stronie internetowej www.zolgrybow.pl oraz na tablicy o wyborze najkorzystniejszej
oferty , nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą na warunkach określonych
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego SIWZ.
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
ROZDZIAŁ XVII. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
1. Wzór umowy jest podany w załączniku 5 do SIWZ
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty w zakresie terminów realizacji zamówienia , wynagrodzenia wykonawcy , przedmiotu
zamówienia oraz ilości zamawianego asortymentu – na podstawie której dokona wyboru
Wykonawcy w przypadku :
a/ wystąpienie siły wyższej
b/ ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług
c/ w trakcie realizacji umowy może nastąpić zmiana produktu na równoważny (bez zmiany ceny
jednostkowej i wielkości opakowania) w przypadku zaprzestania produkcji asortymentu wskazanego
przez Wykonawcę w ofercie.
Warunkiem dokonania zmiany jest przedstawienie przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia
(lub innego dokumentu) producenta o zaprzestaniu produkcji oraz zgoda Zamawiającego na
przedstawiony przez Wykonawcę produkt równoważny
ROZDZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACE
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał
lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w
ustawie przepisach wykonawczych oraz SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w dziale VI Ustawy.
2. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania wskutek ich
wniesienia określają przepisy Ustawy.
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ROZDZIAŁ XIX. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI
1. Załącznik 1 od nr 1.1 – do 1.8. - Formularz asortymentowo cenowy
2. Załącznik 2 od nr 2.1 – do 2.8 - Formularz ofertowy ogólny
3. Załącznik 3 – Wzór oświadczeń (3.1, 3.2, 3.3)
4. Załącznik 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
5. Załącznik 5 – wzór umowy
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Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Zestawienie ilości artykułów będących przedmiotem zamówienia
PAKIET Nr I: Dostawa artykułów spożywczych:
Grupa produktów artykuły suche i inne (CPV):-15800000-6.
1

2

L.p. Nazwa towaru

3

4

5

j.m. planowana

gramatura

Cena

6

7

wart. %

8

9

wart. cena

ilość

jednost netto vat vat

jednost

dostawy

netto

brutto

w okresie
01.01.2020r.
31.12.2020r.
1 cukier kryształ- biały

kg

2 cukier puder

kg

3 cukier waniliowy 32g -Delecta

Szt.

4 cukierki zwykłe-owoc.-Solidarność

kg

5 cukierki czekoladowe -Solidarność

kg

5

6 mąka poznańska – kos

kg

250

7 mąka kartoflana -Kos.

kg

150

8 makaron cznecki -wstążki

kg

90

10 makaron czanecki- nitka

kg

80

11 makaron czanecki- łazanka

kg

90

12 makaron czanecki- świderek

kg

90

13 makaron czanecki- gwiazdki

kg

30

14 kasza manna - Kos

kg

150

15 kasza jęczmienna –lubella

kg

250

16 płatki owsiane- kros

kg

110

17 płatki kukurydziane

kg

80

18 ryż -kros

kg

290

19 groch omielany-Vec pol

kg

60

20 dżem truskawkowy- 250g - Łowicz

szt.

160

21 dżem wieloowocowy.- 250g - Łowicz

szt.

140

22 dżem wiśniowy- 250g - Łowicz

szt.

50

23 marmolada wieloowocowy- AGROFRUCT

kg

6

24 sok malinowy- 0,43L PAOLA

szt.
szt.

120

25 sok wieloowocowy -0.43L PAOLA
26 kompot agrestowy -0,9L POL-PTAK

szt.

20

27 kompot cz .porzeczka. -0,9L POL-PTAK

szt.

20

28 kompot truskawkowy -0,9L POL-PTAK

szt.

30

29 kompot wiśniowy -0,9L EUROFRUT

szt.

20

30 chrzan tarty – 260G PTAK

szt.

80

31 Koncentrat pomidorowy- 0,9L – MK

szt.

90

32 kukurydz koneser -.400g- RAJDIMPEX

szt.

80

33 ogórki konserwowe – 0,9L-EUROFRUT

szt.

500

34 olej rzep- Kujawski

160

35 papryka konserwowa- 0,9L-EUROFRUT

l
szt.

36 musztarda – 1kg-FINAKO -łagodna

szt.

40

37 ketchup łagodny -FINAKO-1000g

szt.

300

38 ananas w puszce -565g - M&K

szt.

30

39 groszek kons-400G RAJDIMPEX

szt.

140

40 pieczarki mary- 0,9L -EUROFRUT

szt.

80

41 przecier ogórkowy -320G ALMAR

szt.

100

1500
60
150
5

50

70

10
wart.
brutto

42 kminek - Ziołotex

kg

43 orzechy włoskie łuskane

kg

44 margaryna palma

100

45 budyń poziomkowy – 65g.-WINIARY

kg
szt.

46 budyń waniliowy -65g-WINIARY

szt.

30

47 budyń śmietankowy – 65g-WINIARY

szt.

30

48 kisiel;malin.wiś.cytr-.60g-Winiary

szt.

20

49 galaretka wiśniowa -100g/20 Winiary

szt.

80

50 galaretka truskaw, -100g/20 Winiary.

szt.

120

51 galaretka pomarań.-100g/20 Winiary

szt.

80

52

szt.

60

przyprawa do zup MASTER COOK-500G

3
4
30

53 rodzynki Fresco

kg

54 proszek do pieczenia -15g

szt.

140

55 kawa inka

kg

18

56 kawa zbożowa Kujawianka -Delecta

kg

20

57 herbata Liptona - granulki

kg

36

58 herbata – expres Liptona

kg

4

59 kawa naturalna – Prima

kg

14

60 kakao WAWEL 100G

kg

3

61 liście laurowe - Ziołotex

kg

2

62 majeranek -Ziołotex

kg

1

63 papryka mielona -słodka -KARUM

kg

1

64 pieprz naturalny -mielony- KARUM

kg

65 maga Winiary L

l

210

66 sól Wielicka

kg

230

67 ziele angielskie - KARUM

kg

2

68 pieprz ziołowy -KARUM

kg

10

69 cynamon – Appetita

kg

2

70 pierniki w czekoladzie - Skawa

kg

4

71 mąka krupczatka

kg

80

72 kakao puchatek
73 krakersy -180g- Lajkonik

kg
szt.

20

74 suchary żółte -bezcukrowe

szt.

20

75 wafle tortowe kwadr.-180g

szt.

20

76 grzyby suszone podgrzybek
77 mąka tortowa PZZ Kraków

kg
szt.

150

78 Kucharek 200g

szt.

30

79 brzoskwinie w syropie

szt.

20

80 żelatyna spożywcza - Gelwe
81 woda miner .wadowianka. niegazowana L

kg
szt.

60

82 woda mineralna WYSOWIANKA gazowa L

szt.

60

82 drożdże Piekar.

kg

1

83 aromaty do ciast -A28 -Delecta

szt.

10

84 ocet 10%

l

40

kg

20

86 kokos - Fresco

kg

2

87 mak niebieski

kg

5

kg

350

85

88

ryż błyskawiczny - KROS

mąka tortowa - Lubella

89 grzyby suszone Borowik Szlachetny

4

9

1

4

2

90 koperek solony -180g FRUKTUS

kg
szt.

5
10

91 sok pomarańcz. Tymbark w kart ,L

szt.

20

92 sok jabłkowy Tymbark w kart .L

szt.

20

93 kasza jaglana KROS

kg

60

94 biszkopty podłużne

kg

40

95 kasza gryczana - Piątnica

kg

60

96 kawa natur. -Tchibo rozpuszcza.

kg

2

97 bazylia - KARUM

kg

1

98 oregano -KARUM

kg

1

99 grzyby suszone -podgrzybek

kg

4

100 kakao puchatek

kg

1

101 mąka krupczatka

kg

60

Ogółem:

miejscowość data:

Podpis:

SMAK-ZAPACH ; charakterystyczny dla danego asortymentu,
niedopuszczalny jest smak i zapach świadczący o nieświeżości.
sposób wyliczania wartości w tabeli-zgodnie z ustawą 4
6=4*5
8=7*6
10=6+8
9=10/4
4

wartości liczbowe powinny być podawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

załącznik nr 1.2 do SIWZ
Zestawienie ilości artykułów będących przedmiotem zamówienia
PAKIET nr II : Dostawa artykułów spożywczych:
Grupa produktów warzywa i owoce (CPV) 15300000-1

1
L.p.

2
Nazwa towaru

3
j.m.

gramatura

4

5

8

9

10

Cena

wart.

%

Wart.

cena

wart.

ilość

jednost.

netto

vat

vat

jednost.

brutto

dostaw

netto

01.01.2020r.
31.12.2020r.

buraki- miesiąc od VIII- III
buraki- miesiąc od IV- VII
cebula- miesiąc od VIII-III
cebula- miesiąc od IV- VII
kapusta biała- miesiąc od VIII- III
kapusta biała- miesiąc od IV- VII
marchew- miesiąc od VIII- III
marchew- miesiąc od IV- VII
pietruszka- korzeń- miesiąc od VIII- III
pietruszka-korzeń- miesiąc od IV- VII
pory
kapusta- czerwona
seler-korzeń - miesiąc od VIII-III
seler-korzeń- miesiąc od IV- VII
ogórki świeże /Szklar.
ogórki świeże /gruntowe
ogórki do kiszenia- miesiąc od VI- IX
kalafior- miesiąc od V- XI
kalafior- miesiąc od XII - IV
pieczarki świeże
pomidory- miesiąc od III- VII
pomidory- miesiąc od VIII- XII
rzodkiew
kapusta pekińska
sałata zielona- miesiąc od III- VII
sałata zielona- miesiąc od VIII-XII
szczypiorek młody
śliwki suszone
cytryna- miesiąc od I- VII
cytryna- miesiąc od VIII- XII
owoce-banany- miesiąc od I- VII
owoce-banany- miesiąc od VIII- XII
owoce -mandarynki- miesiąc od I- VII

7

planowana

w okresie od

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

6

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
szt.
szt.
kg
kg
kg
kg
szt.
szt.
szt.
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

600
300
250
150
250
400
900
600
220
140
40
260
180
80
120
120
200
160
40
30
140
400
30
80
140
140
10
20
220
180
30
30
15

34 owoce -mandarynki- miesiąc od VIII- XII

kg

15

35 owoce-śliwki

kg

60

36 jabłka-kompotowe- miesiąc od I- VII

kg

200

37 jabłka-kompotowe- miesiąc od VIII- XII

kg

240

38 jabłka-deserowe- miesiąc od I- VII

kg

200

39 jabłka-deserowe- miesiąc od VIII- XII

kg

240

brutto

40 fasola

Jaś

kg

60

41 ziemniak- miesiąc od IX- IV

kg

5000

42 ziemniak- miesiąc od V- VIII

kg

2800

43 kalarepka świeża

kg

60

44 truskawka deserowa

kg

160

45 borówka świeża

kg

80

kg
kg
kg
szt.
szt.
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

15
60
20
150
150
40
10
3
5
4
14
30
30
40
600
80

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

owoce czereśnie
owoce wiśnie
owoce gruszki
brokuł- miesiąc od VII- XII
brokuł- miesiąc od I- VI
brukselka
czosnek
seler nać
pietruszka nać
koper do kiszenia ogórków
koper młody świeży
szpinak
pomarańcze
fasola szparagowa
kapusta kiszona
dynia
Ogółem:

miejscowość data :

Podpis:

SMAK-ZAPACH ; charakterystyczny dla danego asortymentu,
niedopuszczalny jest smak i zapach świadczący o nieświeżości.
sposób wyliczania wartości w tabeli-zgodnie z ustawą

4

6=4*5
8=7*6
10=6+8
9=10/4
4

wartości liczbowe powinny być podawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

załącznik 1.3 do SIWZ
Zestawienie ilości artykułów będących przedmiotem
zamówienia
PAKIET Nr III: dostawa artykułów spożywczych
Grupa produktów: mięso, wędliny –(CPV) 15100000-9

1

2

3

L.p. Nazwa towaru

4

5

j.m. planowana

gramatura

7

Cena

wart

ilość

jednost

netto vat

dostawy

netto

w okresie od
01.01.2020r.
31.12.2020r.
1 schab bez kości

kg

140

2 mięso wołowe b/k-udziec ekstra

kg

90

3 mięso wołowe b/k -gulaszowe

kg

30

4 kości wołowe

kg

100

5 szynka sądecka

kg

20

6 szynka ogonowa

kg

40

7 polędwica z liściem

kg

20

8 szynka galicyjska

kg

30

10 szynka konserwowa

kg

40

11 szynka gotowana

kg

40

12 szynka stryja

kg

30

13 salceson wiejski

kg

120

14 boczek gotowany ekstra

kg

10

15 karczek wieprzowy

b /k

kg

20

golonka wieprzowa tylna

kg

10

16

6

17 słonina

kg

80

18 smalec luz

kg

200

19 udziec cielęcy b/k

kg

10

20 kiełbasa toruńska

kg

120

21 kiełbasa swojska cielęca

kg

10

22 kiełbasa parówkowa

kg

40

23 boczek szynkowy

kg

4

24 szynka zbójnicka

kg

20

25 szynka starosądecka

kg

20

26 mielonka prasowana

kg

100

27 Mortadela

kg

80

28 Kiszka- kaszanka chłopska
flaki wołowe czyszczone nie
29 krojone

kg

60

kg

100

30 kiełbasa wiejska Galicyjska

kg

20

31 Kiełbasa Żywiecka pieczona

kg

20

32 Kiełbasa Krakowska .parzona

kg

20

33 szynka Limanowska

kg

20

34 kiełbasa krakowska pieczona

kg

10

35 parówki z cielęciną

kg

10

%

8

9

10

Wart

cena

wart

vat

jednost

brutto

brutto

36 mielonka wieprzowa

kg

10

37 gulasz wieprzowy świeży- mięso

kg

90

38 szynka wieprzowa świeża- mięso
łopatka wieprzowa b/k świeża39 mięso

kg

160

kg

160

Ogółem:

Miejscowość i data:

Podpis:

SMAK-ZAPACH ;charakterystyczny dla danego asortymentu,
niedopuszczalny jest smak i zapach świadczący o nieświeżości.
sposób wyliczana wartości w tabeli-zgodnie z ustawą 4
6=4*5
8=7*6
10=6+8
9=10/4

4

wartości liczbowe powinny być podawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

załącznik nr 1.4 SIWZ
Zestawienie ilości artykułów będących przedmiotem zamówienia

PAKIET Nr IV : dostawa artykułów spożywczych
Grupa produktów nabiał (CPV): 15500000-3
1

2

L.p. Nazwa towaru
gramatura

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ser twaróg półtłusty. Kraj. Per gam.
Ser żółty salami Mlekovita
ser żółty gouda kosów
ser topiony JAL kostka gat. 1
ser topiony z szynką kostka gat. 1
ser topiony z koperkiem kostka gat. 1
ser żółty królewski 45% TŁ.
masło ekstra 200g
śmietana 18% luzem
mleko 2% luzem
serek owocowy miechów 120g
jogurt owocowy 125g
kefir luzem 2%
Ogółem:

miejscowość data:

3

4

5

j.m. planowana
ilość
dostaw
w okresie od
01.01.2020r.
31.12.2020r.
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l
l
szt.
szt.
l

6

Cena
wart
jednost netto
netto

7

600
60
50
90
30
30
50
620
700
9000
40
40
300

Podpis:

SMAK-ZAPACH ; charakterystyczny dla danego asortymentu,
niedopuszczalny jest smak i zapach świadczący o nieświeżości.
sposób wyliczania wartości w tabeli -zgodnie z ustawą 4
6=4*5
8=7*6
10=6+8
9=10/4
4

8

9

% Wart cena
vat vat
jednost
brutto

wartości liczbowe powinny być podawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

10
wart
brutto

załącznik nr 1.5 do SIWZ
Zestawienie ilości artykułów będących przedmiotem zamówienia
PAKIET Nr V- dostawa artykułów spożywczych
Grupa produktów pieczywo - (CPV): 15810000-9

1

2

L.p. Nazwa towaru

3
j.m.

gramatura

4

5

6

7

8

Cena

wart

%

wart

cena

wart

ilość

jednost

netto

vat

vat

jednost

brutto

dostawy
w okresie
od

netto

31.12.2020r.
1 bułka zwykła duża .100g

szt.

20000

2 chleb bułkowy -krojony. 600g.

szt.

5900

3 chleb razowy -krojony 550G

szt.

1800

4 bułka maślana 100g.

szt.

500

5 kołacz z serem 100g

szt.

600

6 bułka z budyniem 100g

szt.

600

7 bułka z jagodą 100g.

szt.

500

8 rogal z marmoladą 100g

szt.

200

9 bułka z czekoladą 100g

szt.

100

10 pączki z marmoladą 70g

szt.

800

11 chleb domowy -krojony. 600g

szt.

600

Ogółem:

Podpis:

SMAK-ZAPACH ; charakterystyczny dla danego asortymentu,
niedopuszczalny jest smak i zapach świadczący o nieświeżości
sposób wyliczania wartości w tabeli-zgodnie z ustawą4
6=4*5
8=7*6
10=6+8
9=10/4
4

10

planowana

01.01.2020r.

miejscowość data:

9

wartości liczbowe powinny być podawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

brutto

załącznik nr 1.6 do SIWZ
Zestawienie ilości artykułu będącym przedmiotem zamówienia
PAKIET Nr VI: dostawa art. spożywczych
Grupa produktów -jaja (CPV): 03142500-3
1

2

L.p. Nazwa towaru

3
j.m.

6

7

planowana

4

Cena

5

wartość

%

wartość

8

cena

wart

ilość

jednost

netto

vat

vat

jednost

brutto

dostawy

netto

w okresie od
01.01.2020r.
31.12.2020r.

1 jaja świeże KL.A wielkość X L
ogółem
Miejscowość data:

15000

Podpis:

sposób wyliczania wartości w tabeli-zgodnie z ustawą4
6=4*5
8=7*6
10=6+8
9=10/4
4

wartości liczbowe powinny być podawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

9

brutto

10

załącznik nr 1.7do SIWZ
Zestawienie ilości artykułów będących przedmiotem zamówienia
PAKIET Nr. VII : dostawa artykułów spożywczych
Grupa produktów: ryby mrożone, produkty rybne
(CPV)15200000-0
1

2

L.p. Nazwa towaru

3
j.m.

gramatura

5

6

7

8

9

10

planowana

4

Cena

wart

%

wart.

cena

wart

ilość

jednost

netto

vat

vat

jednost

brutto

dostawy
netto
w okresie
od
01.01.2020r.
31.12.2020r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

filet mrożony .z dorsza bez glazury i skóry
makrela wędzona tusza, bez głowy
płaty śledziowe marynowane wiadro 4kg
filet z makreli w sosie pomidorze .170Gr.
filet z makreli w oleju 170Gr.
kalafior mrożony
fasolka szparagowa mrożona
pasztet drobiowy 250gr.
makrela w pomidorze 300Gr.
makrela w oleju 320Gr
filet mrożony z miruny bez glazury z skórą
Filet mrożony z morszczuka bez glazury i skóry
szpinak mrożony op.500g lub1kg
filet mrożony z czerniaka bez glazury i skóry
Ogółem:

kg
kg
kg
szt.
szt.
kg
kg
szt.
szt.
szt.
kg
kg
kg
kg

Miejscowość data:

80
150
30
400
400
40
60
60
80
20
180
60
80
30

Podpis:

SMAK-ZAPACH; charakterystyczny dla danego asortymentu,
niedopuszczalny jest smak i zapach świadczący o nieświeżości.

sposób wyliczenia wartości w tabeli -zgodnie z ustawą4
6=4*5
8=7*6
10=6+8
9=10/4
4

wartości liczbowe powinny być podawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

brutto

załącznik nr 1.8 do SIWZ
Zestawienie ilości artykułów będących przedmiotem zamówienia
PAKIET nr VIII: dostawa artykułów spożywczych
Grupa produktów: drób- mięso i wędliny (CPV) 15100000-9
1

2

L.p. Nazwa towaru

3

4

5

j.m. planowana

gramatura

Cena

6

7

wart

%

8

9

10

wartość cena

wart

ilość

jednost netto vat vat

jednost brutto

dostawy
w okresie
od

netto

brutto

01.01.2020r.
31.12.2020r.
1 filety drobiowe

kg

1100

2 udo z kurczaka świeże

kg

200

3 żołądki drobiowe świeże

kg

200

4 szynka z indyka prasowana

kg

80

5 pasztet drobiowy jelito

kg

90

6 wątroba drobiowa świeża

kg

100

kg

40

8 kiełbasa parówkowa drobiowa

kg

60

9 parówki drobiowe

7

kiełbasa swojska drobiowa

kg

80

10 szynka wiejska -drobiowa

kg

30

11 kiełbasa Krakowska drobiowa

kg

50

12 kiełbasa z fileta drobiowego

kg

30

13 pierś wędzona z indyka

kg

10

14 wątróbka z indyka

kg

30

Ogółem:
miejscowość i data:

Podpis:

SMAK -ZAPACH ; charakterystyczny dla danego asortymentu,
niedopuszczalny jest smak i zapach świadczący o nieświeżości

sposób wyliczania wartości w tabeli-zgodnie z ustawą4
6=4*5
8=7*6
10=6+8
9=10/4
4

wartosci liczbowe powinny być podawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 2.1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJĄCY
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Caritas Diecezji Tarnowskiej
Ul. Rynek 10
33-330 Grybów

Odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz
z dostarczeniem do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego CARITAS w Grybowie artykułów spożywczych PAKIET
I ARTYKUŁY SUCHE I INNE – oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:
Całkowita kwota brutto ………………………………….zł.
(słownie ………………………………………………………………………………………..………………….)

Ponadto:
1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od daty otwarcia oferty.
2.

Przedmiot zamówienia wykonamy według zapotrzebowania Zamawiającego, a dostawy będą
realizowane od zgłoszenia zapotrzebowania, transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego
4. Oferta została złożona na ……..stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr …………
do nr …………….
5. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od nr ……… do
nr …………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
6. Oświadczamy, że ceny będą stałe w czasie realizacji umowy.
7. Informujemy także, iż osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest .………………………
tel:........................................fax:……………………..e-mail:……..........……………………………….
8. Posiadamy następujący numer konta bankowego:……………………………………………………....
numer NIP: ………………………………………… oraz numer REGON………………………………..
9. Jako termin płatności przyjmujemy termin 30 dni.
10. Oświadczamy , że zawarty w specyfikacji projekt umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej/naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego .
Formularz ofertowy – załącznik nr 2.1 do SIWZ

-1-

11. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na wszystkie warunki opisane w SIWZ.
12. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/………………………………………………………………………………………………………..
2/. …............................................................................................................................................
3/. …............................................................................................................................................
4/. …...........................................................................................................................................
5/ ……..……………………….....................................................................................................
6/…….. …………..…………………............................................................................................

…………………
/Miejscowość i data /

……………………………………………………………..
( podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

-2Załącznik nr 2.2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJĄCY
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Caritas Diecezji Tarnowskiej
Ul. Rynek 10
33-330 Grybów

Odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz
z dostarczeniem do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego CARITAS w Grybowie artykułów spożywczych PAKIET
II WARZYWA I OWOCE – oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:
Całkowita kwota brutto ………………………………….zł.
(słownie ………………………………………………………………………………………..………………….)

Ponadto:
1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od daty otwarcia oferty.
2.

Przedmiot zamówienia wykonamy według zapotrzebowania Zamawiającego, a dostawy będą
realizowane od zgłoszenia zapotrzebowania, transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego
4. Oferta została złożona na ……..stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr …………
do nr …………….
5. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od nr ……… do
nr …………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
6. Oświadczamy, że ceny będą stałe w czasie realizacji umowy.
7. Informujemy także, iż osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest .………………………
tel:.......................................fax:……………………..e-mail:……..........………………………………….
8. Posiadamy następujący numer konta bankowego:……………………………………………………....
numer NIP: ………………………………………… oraz numer REGON………………………………..
9. Jako termin płatności przyjmujemy termin 30 dni.
10. Oświadczamy , że zawarty w specyfikacji projekt umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej/naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego .
Formularz ofertowy – załącznik nr 2.2 do SIWZ

-1-

11. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na wszystkie warunki opisane w SIWZ.
12. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1/………………………………………………………………………………………………………..
2/. …............................................................................................................................................
3/. …............................................................................................................................................
4/. …...........................................................................................................................................
5/ ……..……………………….....................................................................................................
6/…….. …………..…………………............................................................................................

…………………
/Miejscowość i data /

……………………………………………………………..
( podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

-2-

Załącznik nr 2.3 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJĄCY
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Caritas Diecezji Tarnowskiej
Ul. Rynek 10
33-330 Grybów

Odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz
z dostarczeniem do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego CARITAS w Grybowie artykułów spożywczych PAKIET
III MIĘSO I WEDLINY – oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:
Całkowita kwota brutto ………………………………….zł.
(słownie ………………………………………………………………………………………..………………….)

Ponadto:
1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od daty otwarcia oferty.
2.

Przedmiot zamówienia wykonamy według zapotrzebowania Zamawiającego, a dostawy będą
realizowane od zgłoszenia zapotrzebowania, transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego
4. Oferta została złożona na ……..stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr …………
do nr …………….
5. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od nr ……… do
nr …………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
6. Oświadczamy, że ceny będą stałe w czasie realizacji umowy.
7. Informujemy także, iż osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest .………………………
tel:........................................fax:……………………..e-mail:……..........……………………………….
8. Posiadamy następujący numer konta bankowego:……………………………………………………....
numer NIP: ………………………………………… oraz numer REGON………………………………..
9. Jako termin płatności przyjmujemy termin 30 dni.
10. Oświadczamy , że zawarty w specyfikacji projekt umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej/naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego .
Formularz ofertowy – załącznik nr 2.3 do SIWZ

-1-

11. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na wszystkie warunki opisane w SIWZ.
12. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1/………………………………………………………………………………………………………..
2/. …............................................................................................................................................
3/. …............................................................................................................................................
4/. …...........................................................................................................................................
5/ ……..……………………….....................................................................................................
6/…….. …………..…………………............................................................................................

…………………
/Miejscowość i data /

……………………………………………………………..
( podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

-2-

Załącznik nr 2.4 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJĄCY
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Caritas Diecezji Tarnowskiej
Ul. Rynek 10
33-330 Grybów

Odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz
z dostarczeniem do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego CARITAS w Grybowie artykułów spożywczych PAKIET
IV NABIAŁ – oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:
Całkowita kwota brutto ………………………………….zł.
(słownie ………………………………………………………………………………………..………………….)

Ponadto:
1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od daty otwarcia oferty.
2.

Przedmiot zamówienia wykonamy według zapotrzebowania Zamawiającego, a dostawy będą
realizowane od zgłoszenia zapotrzebowania, transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego
4. Oferta została złożona na ……..stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr …………
do nr …………….
5. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od nr ……… do
nr …………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
6. Oświadczamy, że ceny będą stałe w czasie realizacji umowy.
7. Informujemy także, iż osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest .………………………
tel:.......................................fax:……………………..e-mail:……..........……………………………….
8. Posiadamy następujący numer konta bankowego:……………………………………………………....
numer NIP: ………………………………………… oraz numer REGON………………………………..
9. Jako termin płatności przyjmujemy termin 30 dni.
10. Oświadczamy , że zawarty w specyfikacji projekt umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej/naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego .
Formularz ofertowy – załącznik nr 2.4 do SIWZ

-1-

11. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na wszystkie warunki opisane w SIWZ.
12. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1/………………………………………………………………………………………………………..
2/. …............................................................................................................................................
3/. …............................................................................................................................................
4/. …...........................................................................................................................................
5/ ……..……………………….....................................................................................................
6/…….. …………..…………………............................................................................................

…………………
/Miejscowość i data /

……………………………………………………………..
( podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

-2-

Załącznik nr 2.5 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJĄCY
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Caritas Diecezji Tarnowskiej
Ul. Rynek 10
33-330 Grybów

Odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz
z dostarczeniem do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego CARITAS w Grybowie artykułów spożywczych PAKIET
V PIECZYWO – oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:
Całkowita kwota brutto ………………………………….zł.
(słownie ………………………………………………………………………………………..………………….)

Ponadto:
1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od daty otwarcia oferty.
2.

Przedmiot zamówienia wykonamy według zapotrzebowania Zamawiającego, a dostawy będą
realizowane od zgłoszenia zapotrzebowania, transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego
4. Oferta została złożona na ……..stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr …………
do nr …………….
5. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od nr ……… do
nr …………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
6. Oświadczamy, że ceny będą stałe w czasie realizacji umowy.
7. Informujemy także, iż osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest .………………………
tel:........................................fax:……………………..e-mail:……..........……………………………….
8. Posiadamy następujący numer konta bankowego:……………………………………………………....
numer NIP: ………………………………………… oraz numer REGON………………………………..
9. Jako termin płatności przyjmujemy termin 30 dni.
10. Oświadczamy , że zawarty w specyfikacji projekt umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej/naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego .

Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ

-1-

11. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na wszystkie warunki opisane w SIWZ.
12. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/………………………………………………………………………………………………………..
2/. …............................................................................................................................................
3/. …............................................................................................................................................
4/. …...........................................................................................................................................
5/ ……..……………………….....................................................................................................
6/…….. …………..…………………............................................................................................

…………………
/Miejscowość i data /

……………………………………………………………..
( podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ

-2-

Załącznik nr 2.6 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJĄCY
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Caritas Diecezji Tarnowskiej
Ul. Rynek 10
33-330 Grybów

Odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz
z dostarczeniem do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego CARITAS w Grybowie artykułów spożywczych PAKIET
VI JAJA – oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:
Całkowita kwota brutto ………………………………….zł.
(słownie ………………………………………………………………………………………..………………….)

Ponadto:
1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od daty otwarcia oferty.
2.

Przedmiot zamówienia wykonamy według zapotrzebowania Zamawiającego, a dostawy będą
realizowane od zgłoszenia zapotrzebowania, transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego
4. Oferta została złożona na ……..stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr …………
do nr …………….
5. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od nr ……… do
nr …………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
6. Oświadczamy, że ceny będą stałe w czasie realizacji umowy.
7. Informujemy także, iż osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest .………………………
tel:.....................................fax:……………………..e-mail:……..........………………………………….
8. Posiadamy następujący numer konta bankowego:……………………………………………………....
numer NIP: ………………………………………… oraz numer REGON………………………………..
9. Jako termin płatności przyjmujemy termin 30 dni.
10. Oświadczamy , że zawarty w specyfikacji projekt umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej/naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego .

Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ

-1-

11. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na wszystkie warunki opisane w SIWZ.
12. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1/………………………………………………………………………………………………………..
2/. …............................................................................................................................................
3/. …............................................................................................................................................
4/. …...........................................................................................................................................
5/ ……..……………………….....................................................................................................
6/…….. …………..…………………............................................................................................

…………………
/Miejscowość i data /

……………………………………………………………..
( podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

-2-

Załącznik nr 2.7 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJĄCY
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Caritas Diecezji Tarnowskiej
Ul. Rynek 10
33-330 Grybów

Odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz
z dostarczeniem do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego CARITAS w Grybowie artykułów spożywczych PAKIET
VII RYBY I MROŻONKI – oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:
Całkowita kwota brutto ………………………………….zł.
(słownie ………………………………………………………………………………………..………………….)

Ponadto:
1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od daty otwarcia oferty.
2.

Przedmiot zamówienia wykonamy według zapotrzebowania Zamawiającego, a dostawy będą
realizowane od zgłoszenia zapotrzebowania, transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego
4. Oferta została złożona na ……..stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr …………
do nr …………….
5. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od nr ……… do
nr …………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
6. Oświadczamy, że ceny będą stałe w czasie realizacji umowy.
7. Informujemy także, iż osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest .………………………
tel:........................................fax:……………………..e-mail:……..........……………………………….
8. Posiadamy następujący numer konta bankowego:……………………………………………………....
numer NIP: ………………………………………… oraz numer REGON………………………………..
9. Jako termin płatności przyjmujemy termin 30 dni.
10. Oświadczamy , że zawarty w specyfikacji projekt umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej/naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego .
Formularz ofertowy – załącznik nr 2.7 do SIWZ

-1-

11. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na wszystkie warunki opisane w SIWZ.
12. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1/………………………………………………………………………………………………………..
2/. …............................................................................................................................................
3/. …............................................................................................................................................
4/. …...........................................................................................................................................
5/ ……..……………………….....................................................................................................
6/…….. …………..…………………............................................................................................

…………………
/Miejscowość i data /

……………………………………………………………..
( podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

-2-

Załącznik nr 2.8 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJĄCY
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Caritas Diecezji Tarnowskiej
Ul. Rynek 10
33-330 Grybów

Odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz
z dostarczeniem do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego CARITAS w Grybowie artykułów spożywczych PAKIET
VIII DRÓB I MIĘSO DROBIOWE – oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:
Całkowita kwota brutto ………………………………….zł.
(słownie ………………………………………………………………………………………..………………….)

Ponadto:
1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od daty otwarcia oferty.
2.

Przedmiot zamówienia wykonamy według zapotrzebowania Zamawiającego, a dostawy będą
realizowane od zgłoszenia zapotrzebowania, transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego
4. Oferta została złożona na ……..stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr …………
do nr …………….
5. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od nr ……… do
nr …………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
6. Oświadczamy, że ceny będą stałe w czasie realizacji umowy.
7. Informujemy także, iż osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest .………………………
tel:.......................................fax:……………………..e-mail:……..........………………………………….
8. Posiadamy następujący numer konta bankowego:……………………………………………………....
numer NIP: ………………………………………… oraz numer REGON………………………………..
9. Jako termin płatności przyjmujemy termin 30 dni.
10. Oświadczamy , że zawarty w specyfikacji projekt umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej/naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego .

Formularz ofertowy – załącznik nr 2.8 do SIWZ

-1-

11. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na wszystkie warunki opisane w SIWZ.
12. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1/………………………………………………………………………………………………………..
2/. …............................................................................................................................................
3/. …............................................................................................................................................
4/. …...........................................................................................................................................
5/ ……..……………………….....................................................................................................
6/…….. …………..…………………............................................................................................

…………………
/Miejscowość i data /

……………………………………………………………..
( podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

-2-

Załącznik nr 4 do SIWZ

……………………………
(Pieczęć wykonawcy)

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
ul. Rynek 10
33-330 Grybów

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z dostarczeniem do
Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Caritas w Grybowie artykułów spożywczych PAKIET NR ………….. grupa
produktów ……………………………………………………………………….……………………………..…
oświadczamy, że :
- nie należymy do grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.2164)*
- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.907 z póz. zm.)*.W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy
kapitałowej, o której mowa o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2013r., poz.907 z póz. zm.)*. Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do
*

grupy kapitałowej .

……………………
/Miejscowość i data/

……………………………………
/ podpis i pieczęć Wykonawcy/

*Niepotrzebne skreślić
Oświadczenie o grupie kapitałowej załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY

Znak sprawy: ZOLCARITAS/94 /12/2019r

Załącznik Nr 5 do SIWZ

UMOWA NR ..................
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PAKIET NR …… NA DOSTAWĘ ………………………
zawarta w dniu .................... w .............................................................................. pomiędzy
Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Caritas Diecezji Tarnowskiej, 33-330 Grybów,
ul. Rynek 10, NIP 738–10–10–110, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym
przez ks. mgr Pawła Bobrowskiego – dyrektora Zakładu, a :
Nazwa: …………………………………………………………………………………………..
z siedzibą ...................................................................................................................................
NIP: ............................................................
Reprezentowanym przez .............................................................................................................
Zwanym dalej Wykonawcą, zaś wspólnie zwanych dalej Stronami.
§ l. PODSTAWA UMOWY
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poź.zm.) art.10 ust.1 oraz
art. 39-46, zwaną dalej „ustawą".
§ 2. PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa ………………………………… (Pakiet nr …….) do Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego Caritas, z siedzibą w 33-330 Grybów, ul. Rynek 10. Świadczenie
wskazanych dostaw będzie polegało na:
• Wykonawca dostarczy na własny koszt każdorazowo przedmiot dostawy do siedziby
Zamawiającego sukcesywnie według otrzymanych pojedynczych zleceń.
• Wykonawca odpowiada za jakość i terminowość dostarczanych produktów.
• Ilości szacunkowe dostarczanych artykułów mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
Ostateczna ilość zamawianych artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb zamawiającego
w okresie obowiązywania umowy.
2. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposób zgodny z opisem
przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą
wykonawcy z dnia ........................... .
§ 3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON
l. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:
po stronie Zamawiającego: Pani Teresa Ptaszkowska tel. 18 4482667,
po stronie Wykonawcy: ........................................................................................
O każdej zmianie osób uprawnionych strony poinformują się pisemnie.

2. Osoby wymienione w ust. l są uprawnione do uzgadniania form i metod współpracy, udzielania
koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej
umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację przedmiotu umowy.
§ 4. TERMIN REALIZACJI UMOWY
l. Wykonawca przystąpi do wykonywania niniejszej umowy w terminie od dnia 01.01.2020r. do
31.12.2020r., sukcesywnie według pojedynczych zleceń.
§ 5. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:
....................................... zł (słownie: ................................................................ złotych netto),
powiększone o ...........% podatku VAT, co stanowi łączną kwotę ................... zł. (słownie:
......................................................................... złotych brutto).
2. Kwota, o której mowa w ust. l, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego
z tytułu wykonania niniejszej umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z jej realizacją w tym:
koszt opakowania, koszt dostarczania przedmiotu zamówienia, koszt ubezpieczenia na czas
transportu, oraz wszelkie należne cła i podatki.
3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania oferowanej ceny netto przez cały okres
obowiązywania umowy. Cena brutto może ulec zmianie jedynie wówczas, gdy zmianie
ulegnie stawka podatku VAT.
4. Zapłata wynagrodzenia za każdorazową dostawę towaru, nastąpi przelewem, na podstawie
prawidłowo wystawionej faktury VAT z 30 dniowym terminem płatności. Za termin zapłaty
uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego na rzecz Wykonawcy na konto nr
.......................................................................... .
5. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 738-10-10-110 Wykonawca jest
płatnikiem podatku VAT i posiada NIP .....................................
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu.
§ 6. ODBIÓR TOWARU
1. Odbiór dostaw zostanie poprzedzony sprawdzeniem przez Zamawiającego zgodności
dostarczonego przedmiotu umowy z wymaganiami Zamawiającego, o których mowa w § 2
umowy. W przypadku, gdy nie odpowiadają one wymaganiom określonym w niniejszej umowie.
Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi i zalecenia dotyczące przedstawionych do akceptacji
dostaw.
2. Wykonawca w kolejnych dostawach uwzględni te uwagi.
3. W przypadku złej jakości towaru (tj. towar nie spełnia warunków określonych w SIWZ), Dostawca
na własny koszt dostarczy w ciągu 2 godzin towar odpowiadający wymaganiom określonym w
SIWZ.
4. W przypadku nie dostarczenia towaru na czas, gdy jest on konieczny ww. terminie, Zamawiający
zakupi potrzebny towar, a różnicę ceny pomiędzy towarem oferowanym przez Wykonawcę a
zakupionym w innym podmiocie, pokryje Dostawca.
5. Odbioru dostaw dokona osoba materialnie odpowiedzialna (magazynier).
§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy.

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
jest on zobowiązany, do naprawienia powstałej szkody.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę:
• W trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy w przypadku, co najmniej dwukrotnego
niezrealizowania dostawy lub jej części w terminie określonym w SIWZ.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia w trybie natychmiastowym w przypadku co
najmniej trzykrotnego dostarczenia towaru, który nie odpowiada wymaganiom jakościowym
określonym w SIWZ.
4. Odstąpienie, o którym mowa w pkt. 3, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W przypadku gdy Zamawiający nie dokonuje płatności w sposób określony w § 5 niniejszej
umowy Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych.
§ 8. OBOWIĄZKI WYKONAWCY
l. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej
umowy.
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
3. Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, l dla Wykonawcy i l dla
Zamawiającego.
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych.
§ 10. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, będą rozpatrywane
przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik Nr 3.3 do SIWZ

………………………….
(Pieczęć wykonawcy)

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
ul. Rynek 10
33-330 Grybów

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z dostarczeniem do
Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Caritas w Grybowie artykułów spożywczych PAKIET NR ………….. grupa
produktów ……………………………………………………………………….……………………………..…
oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie.

……………………
/Miejscowość i data/

……………………………………
/ podpis i pieczęć Wykonawcy/

Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu zamówienia – załącznik nr 3.3 do SIWZ

Załącznik Nr 3.1 do SIWZ

………………………….
(Pieczęć wykonawcy)

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
ul. Rynek 10
33-330 Grybów

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z dostarczeniem do
Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Caritas w Grybowie artykułów spożywczych PAKIET NR ………….. grupa
produktów ……………………………………………………………………….……………………………..…
oświadczamy, że nasze przedsiębiorstwo spełnia warunki określone art.22 ust.1 Prawo Zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.2164).

………………………………….
/Miejscowość i data/

……………………………………
/ podpis i pieczęć Wykonawcy/

Oświadczenie art.22 ust.1 – załącznik nr 3.1 do SIWZ

Załącznik Nr 3.2 do SIWZ

……………………………
(Pieczęć wykonawcy)

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
ul. Rynek 10
33-330 Grybów

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z dostarczeniem do
Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Caritas w Grybowie artykułów spożywczych PAKIET NR ………….. grupa
produktów ……………………………………………………………………….……………………………..…
oświadczamy, że nasze przedsiębiorstwo nie podlega wykluczeniu z postępowania stosownie do treści art.24
ust.1 Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.2164)

………………………………….
/Miejscowość i data/

……………………………………
/ podpis i pieczęć Wykonawcy/

Oświadczenie art.24 ust.1 – załącznik nr 3.2 do SIWZ

