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Złota, dnia 28.12.2011r.

Z A T W I E R D Z A M:

.............................................
(podpis)

S p e c y f i k a c j a   I s t o t n y c h   W a r u n k ó w

Z a m ó w i e n i a (SIWZ) 

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę

1. Nazwa i adres zamawiającego  

Zamawiający:

Zespół Placówek Oświatowych w Złotej, Złota 222, 28-425 Złota
godziny pracy: od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7:30 do 15:30 
tel. 041/ 35 61 614, fax. 041/ 35 61 614, www.zpozlota.edupage.org  ,  

www.gmina zlota.pl 

2. Tryb udzielenia zamówienia  

Postępowanie jest prowadzone w trybie ZAPYTANIE O CENĘ na podstawie art.69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r.,  Nr 113, poz.  759 ).Wartość szacunkowa jest niższa od kwoty
określonej w art.11 ust.8 ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia  

ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH   

W ZŁOTEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZŁOTEJ  

3.1 Przedmiot zamówienia został określony w załącznikach od nr 1do SIWZ: 

a) Zamawiający informuje, że przy dostawie artykułów będących przedmiotem zamówienia  stosuje prawo
opcji, oznacza to, że podane ilości są wielkościami maksymalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej.
Zamawiający  będzie  odbierał  artykuły  sukcesywnie  w  miarę  potrzeb.  Natomiast  gwarantowana  ilość
artykułów, które zostaną odebrane to 50% artykułów wymienionych w załączniku nr 1. 

b) Wszelkie  użyte,  nazwy  handlowe  w opisie  przedmiotu  zamówienia  prosimy  traktować  jako  informacje
uściślającą, wiążącą dla wykonawcy. Dopuszcza się artykuły równoważne.

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów wymienionych w załączniku nr 1, do siedziby
Zamawiającego Zespół Placówek Oświatowych w Złotej; Złota 222; 28-425 Złota .

Kod CPV; 15800000-6;15550000-8; 

3.2 Dostarczane artykuły muszą posiadać pierwsza klasę jakości ( ze względu na charakter i właściwości produktu )
i właściwy okres przydatności do spożycia.
3.3.    Dostarczane artykuły muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa    

dotyczącego żywności w szczególności:

3.3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171 poz. 1225),

3.4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych. (Dz. U. z 2005 r. Nr   
187, poz. 1577 ze zm.),

3.5 rozporządzenia  (WE)  Nr  178/2002  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  Ministra  dnia  28  stycznia  2002  r.  
ustalające  ogólne  zasady  i  wymagania  prawa  żywnościowego,  powołujące  Europejski  Urząd  ds.  
bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności,

3.6 rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie  
higieny środków spożywczych,

3.7 rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r., w sprawie
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i  
89/109/EWG,
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3.8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków  
spożywczych ( Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

3.9 Dostawy  przedmiotu  zamówienia  będą  realizowane  w  asortymencie,  ilościach  i  terminach  wskazanych
każdorazowo przez Zamawiającego w zamówieniu oraz w opakowaniach przewidzianych w umowie - pod
rygorem odmowy przyjęcia dostawy i dokonania zapłaty,

3.10 Zamawiający zastrzega sobie możliwość w formie pisemnej( poza sytuacją opisaną w pkt.3.1a zmniejszenia
przyjętych ilości, w sytuacjach których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia (np. zmiany
ilości  żywionych  osób).  Wartością  umowy  będzie  wówczas  końcowa  wartość  faktycznie  zrealizowanych
dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości
dostaw przewidzianych w SIWZ,

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na zadania;                           

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

6. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia oraz gwarancja  

Dostawa partiami do Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej; Złota 222; 28-425 Złota, po telefonicznym kontakcie
w celu złożenia zamówienia, od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2012r.. Wykonawca udzieli gwarancji jakości
według zaleceń producenta.                                                                
               

7. Opis sposobu udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:  
7.1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie:

7.1.1          Zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia 
          ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ, 

7.1.2 Złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 

7.2. O Zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy 
o spełnieniu warunków podmiotowych oraz  spełniają warunki, dotyczące; 

             7.2.1  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

      Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie 

7.2.2  Posiadania wiedzy i doświadczenia;

 Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.

7.2.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;

     Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.

7.2.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.

Uwaga; Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7.2.5       Nie podlegają wykluczeniu.
W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  Zamówienia,  wykonawcy
w  okolicznościach,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  ustawy,  zobowiązani  są  do  złożenia  następujących
dokumentów: 

7.2.5.1 Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

Jeżeli wykonawca wykazał spełnianie warunków podmiotowych, polegających na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,
zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 7.2.5.

INFORMUJĘ,  ŻE  PRZEDSTAWIENIE  DOKUMENTU  LUB  OŚWIADCZENIA  NIEPRAWDZIWEGO  WYCZERPUJE
ZNAMIONA ART. 297 KK (wyłudzenie zamówienia publicznego- czyn zagrożony karną pozbawienie wolności do 

5 lat)
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7.3. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne)
oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

7.3.1 W przypadku konsorcjum, zgodnie z art.  23 ust.2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania
w  postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie
dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania
w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. 

7.3.2 W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy podlegają sumowaniu.

7.3.4 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art.  24  ust.  1  ustawy  wymagane  jest  załączenie  do  oferty  dokumentów  dla  każdego  konsorcjanta
oddzielnie, 

7.4. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do ofert dokumentów. 

8. Wymagania dotyczące wadium

8.1.  Nie wymagane

9. Zamówienia uzupełniające

9.1. Zamawiający nie przewiduje wykonania zamówień uzupełniających o których mowa w art.  67 ust.  1 pkt.  6
ustawy.

10. Dodatkowe wymagania od Wykonawców:  

10.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia innej firmie (podwykonawcy)
jest zobowiązany do:

10.1.1. Określenia w złożonej ofercie informacji jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez
podwykonawców.

10.1.2. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 738 kodeksu
cywilnego.

10.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.

10.3. Wykonawca przed podpisaniem umowy, musi przedłożyć Zamawiającemu kopie umów ze wskazanymi w ofercie
podwykonawcami,  a  w  przypadku konsorcjum umowę regulującą  wzajemną współpracę i  zobowiązania  jego
członków.

11. Informacje dotyczące warunków składania ofert:  

11.1. Niniejsza  specyfikacja  oraz  wszystkie  dokumenty  do  niej  dołączone  mogą  być  użyte  jedynie  w celu
sporządzenia oferty.

11.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

11.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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12. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia  
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

12.1 Oferta musi zawierać:

Oświadczenie woli i umocowanie do składania oświadczenia woli

1
• Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem  „Oferty cenowej” – załącznik 2 do SIWZ.

Do oferty cenowej należy dołączyć szczegółową charakterystykę oferowanego przedmiotu zamówienia,
która będzie zawierała nazwę przedmiotu zamówienia oraz nazwę producenta, cenę jednostkową netto,
podatek VAT  i wartość brutto 

2

Pełnomocnictwo  do  podpisania  oferty,  oświadczeń  i  dokumentów  składających  się  na  ofertę,  o  ile
pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy
przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza. 

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu
potwierdzenia umocowania osób do udzielenia pełnomocnictwa lub składania oświadczeń woli.

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków podmiotowych i stwierdzające brak podstaw
do wykluczenia Wykonawcy

1.
Podpisane oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy o spełnieniu warunków podmiotowych oraz
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy. (Załącznik Nr 3 do SIWZ.).

12.2. Kolejność  złożonych  dokumentów  w ofercie  powinna  odpowiadać  kolejności  określonej  w  pkt.  12.1.  Nie
spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

12.3. Wszystkie  kartki  złożonej  oferty  powinny  być  kolejno  ponumerowane,  a  ilość  kartek  wpisana  do  oferty
cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej
oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.

12.4. Dokumenty  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej
konkurencji,  należy  w  górnym  prawym  rogu  oznaczyć  zapisem:  „Dokument  stanowi  tajemnicę
przedsiębiorstwa”,  i  muszą  być  dołączone  do  oferty  w  oddzielnej  kopercie  oznaczonej:  „Dokumenty
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.

12.5. Wszystkie  dokumenty  składane  z  ofertą  muszą  mieć  formę  oryginału  albo  kserokopii  potwierdzonej  za
zgodność z oryginałem na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do
reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej)
lub pełnomocnika.

12.6. Jeżeli pełnomocnik w imieniu wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez wykonawcę
warunków udziału  wykonawcy w postępowaniu,  udzielone pełnomocnictwo ma zawierać  upoważnienie  do
złożenia takiego oświadczenia.

12.7. Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli
oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego
tłumaczenia na język polski, poświadczonego przez wykonawcę.

12.8. Brak jakiegokolwiek dokumentu wymaganego w SIWZ lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie lub
niezgodnego z w/w opisem spowoduje odrzucenie oferty.

12.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie
składanych dokumentów zastosowanie ma odpowiednio § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29
grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). Dokumenty sporządzone
w języku obcym winny być składane wraz z  tłumaczeniem na język polski,  sporządzonym i  podpisanym
(każdy dokument) przez wykonawcę

13.      Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przekazywania  
oświadczeń i dokumentów

13.1.   Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  z  zastrzeżeniem wyjątków określonych  w ustawie,  prowadzi  się
z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty
lub  informacje  faksem,  jest  zobowiązana  na  żądanie  strony  przekazującej  dokument  lub  informację,  do
niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów, faksu Zamawiającego zostały podane
w pkt. 1 niniejszej specyfikacji.

13.2.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
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14.      Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami  

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
Mariola Warzecha, Dyrektor ZPO  tel. 41 35 61 614
Kurpios Zofia, tel. 41 35 61 024

Dodatkowe  wyjaśnienia  i  informacje  dotyczące  zamówienia  można  otrzymać  w godz.  od 08:00 do 15:00 pod
wymienionym powyżej numerem telefonu lub osobiście w siedzibie prowadzącego postępowanie po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym lub Gminnym Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół i Przedszkoli Samorządowych
w Złotej Złota 222, 28-425 Złota.

15.      Termin związania ofertą  

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

16.      Opis sposobu przygotowania ofert  

16.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający
nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

16.2. Określenie  przedmiotu  zamówienia  wraz  z  jego  opisem  z  uwzględnieniem  wymagań  Zamawiającego,
określonych w SIWZ.

16.3. Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie,  zapieczętowanej  w  sposób  gwarantujący  zachowanie
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

16.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

„Postępowanie  nr  GPI-II-3410/GZEASiPS/03/11”, „Nie  otwierać  przed  03.01.2012  r,  godz.
11:15”.

16.5. W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające
z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku
składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

17.      Miejsce i termin składania ofert  

17.1.   Ofertę należy złożyć w Gminnym Zespole Ekonomiczno -Administracyjnym Szkół i Przedszkoli
Samorządowych w Złotej, Złota 222, pokój nr 1  w terminie do dnia 2012-01-03 do godziny 11:00.

17.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie bez otwierania.

18.      Miejsce i termin otwarcia ofert  

18.1.   Oferty zostaną otwarte w miejscu składania ofert pokój nr 1, w dniu 03.01.2012 r. o godzinie 11:15
w miejscu składanie ofert 

18.2.    Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy
przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny
wniosek.

18.3. Oferta  Wykonawcy  zostanie  odrzucona  z  postępowania,  jeżeli  Wykonawca  nie  złożył  wymaganych
oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie, 

z zastrzeżeniem zasad określonych w art. 26 ust 3.

18.4.        Informacja  o  rozstrzygnięciu  postępowania  zostanie  umieszczona  na  stronie  internetowej
Zamawiającego, o której mowa w pkt.1 SIWZ.

18.5.        Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy
zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

18.6.       Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

19.      Sposób obliczenia ceny oferty  

19.1.     Oferta  musi  zawierać  ostateczną,  sumaryczną  cenę  obejmującą   wszystkie  koszty  niezbędne  do
zrealizowania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków ewentualnych upustów
i rabatów oraz innych kosztów określonych w niniejszej SIWZ.

19.2.      Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca 

po  przecinku.

19.3.     Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą regulowane w złotych polskich.

20. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia  
tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

20.1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawców.
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20.2.  Jedynym kryterium oceny ofert jest: cena ofertowa. Zamawiający uzna i wybierze jako najkorzystniejszą
ofertę z najniższą ceną.

20.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w niniejszej  specyfikacji  i  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza  w oparciu  o  podane  kryteria  wyboru,
podpisując  umowę,  której  projekt  stanowi  załącznik  do  niniejszej  specyfikacji.  Termin  zawarcia  umowy
zostanie  określony  w  informacji  o  wynikach  postępowania.  Termin  ten  może  ulec  zmianie  w  przypadku
złożenia przez któregoś z wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie
poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

20.4. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych
i uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy.

21. Istotne postanowienia, umowy i dopuszczalne zmiany:  
21.1. Określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ
21.2. Dopuszcza się zmianę asortymentu na równoważny jeżeli na rynku wystąpi niedostępność zaoferowanego

asortymentu bez możliwości zmiany ceny
21.3. Zamawiający nie dopuszcza waloryzacji zaoferowanych cen.

22. Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługującej  Wykonawcy  w toku  postępowania  udzielenie  
zamówienia
Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania  do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach
określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości mniejszej od kwoty o której mowa w art.11 ust.8 ustawy.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Ponadto  Wykonawca  może  w  terminie  przewidzianym do  wniesienia  odwołania  poinformować  zamawiającego  o
niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności  podjętej  lub  czynności  zaniechanej  do  której  był  zobowiązany  na
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ)

• Załączniki nr 1  - charakterystyka przedmiotu zamówienia 

• Załączniki nr 2  - druk oferty cenowej 

• Załącznik nr 3   - oświadczenie 

• Załącznik nr 4   -  projekt umowy 
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Załącznik nr 1

                                                                                                  

Charakterystyka przedmiotu zamówienia -Artykuły Spo żywcze

Przedmiot zamówienia : Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Placówek
Oświatowych w Złotej  Przedszkole Samorządowe w Złotej  od 01.01.2012 – 31.12.2012

• Artykuły konieczne dla przygotowania 2 posiłków dziennie ( śniadania, obiadu ) dla  50 dzieci. 

Lp

Nazwa

 artykułu

Jedno
-stka

miary

Ilość
jedno
stek

Jednostko-
wa 

Cena  netto

Jednostko-
wa

Cena  brutto

Całkowity
koszt

zamówienia
netto

VAT

Całkowity
koszt

zamówienia
brutto

1. Chleb pszenny  0,6
kg

szt 750

2. Cukier kg 200

3. Herbata expres 100
tor. - SAGA ER
GREY

szt 15

4. Mąka pszenna 1kg kg 75

5. Ryż 1 kg kg 60

6. Kasza jęczmienna
1kg

kg 70

7. Kasza manna 0,5kg kg 25

8. Bułka tarta 0,5 kg kg 25

9. Makaron 0,5 kg
Lubella świderki

szt 110

10
.

Sól jodowana 1 kg kg 40

11
.

Groch połówki 0,5
kg

kg 20
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12
.

Cukier puder 0,4 kg kg 15

13
.

Barszcz biały –
butelka 0,5 l

szt 110

14
.

Koncentrat
pomidorowy 200g 

szt 180

15
.

Olej roślinny 1l szt 180

16
.

Drożdże 10 dag szt 40

17
.

Parówka cienka kg 70

18
.

Polędwica sopocka kg 20

19
.

Krakowska kg 20

20
.

Szynka Constar kg 20

21
.

Szynka miodowa kg 20

22
.

Szynka cygańska kg 20

23
.

Szynka JUHASA kg 20

24
.

Szynka wiśniowa kg 20

25
.

Kiełbasa śląska kg 20

26 Kiełbasa toruńska kg 20

27 Schab bez kości kg 30

28 Karkówka kg 110

29 Łopatka bez kości kg 20
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30 Kurczak kg 80

31 Filet z kurczaka kg 20

32 Korpus kg 200

33 Pasztet pieczony kg 20

34 Pasztet z drobiu
160g

szt 120

35 Śledź po gdańsku w
oleju 170g

szt 100

36 Ryba do smażenia
Panga Filet

kg 10

37 Ser żółty- włoszcz.
Świętok.

kg 25

38 Serek topiony 100g szt 230

39 Ser biały kg 60

40 Masło Ostrołęckie
delikatne 200g

szt 450

41 Mleko 0,9 l szt 300

42 Jajka świeże szt 400

43 Śmietana wiejska
200g

szt 360

44 Pierogi z serem luz kg 40

45 Pierogi z mięsem kg 40

46 Dżem Gomar 280g szt 60

47 Powidła śliwkowe
Staropolskie 340g

szt 40

48 Nutella 350g szt 70

49 Kakao  Puchatek
500g

szt 6

50 Majonez 500g     szt 10
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51 Truskawki 450g szt 30

52 Warzywa mrożone
450g- 8 skł.

szt 50

53 Ogórek kiszony
0,35kg

szt 190

54 Kapusta kiszona
1kg

szt 150

55 Przecier ogórkowy
400g

szt 80

56 Ogórek świeży -
szklarniowy

kg 40

57 Pomidor kg 70

58 Rzodkiewka pęczek szt 20

59 Syrop GOMAR 0,44l szt 500

60 Galaretka 79g szt 200

61 Kwasek cytrynowy
20g

szt 15

62 Cukier waniliowy
16g

szt 80

63 Kucharek 1 kg kg 30

64 Maga w płynie 1l szt. 20

65 Pietruszka suszona
6g

szt 150

66 Koper suszony 6g szt 50

67 Majeranek 8g Rewir szt 20

68 Pieprz mielony
Rewir 50g

szt 25

69 Ziele angielskie 15g
Prymat

szt 25

70 Liście laurowe szt 25
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Prymat

71 SOS sałatkowy
Knorr 9g

szt 10

72 Makarony
Czaniecki 250g

szt 60

73 Szprot w
pomidorach

szt 100

74 Makaron rurki
Lubella

szt 30

75 Makaron  Kolanka
Lubella

szt 30

76 Kiełbasa
Zielonogórska

kg 20

77 Płatki śniadaniowe
duże 700g

szt 30

78 Kalafior mrożony
450g

szt 25

79 Brokuł mrożony szt 30

80 Konserwa gulasz
angielski 410g

szt 100

81 Grzanki szt 30

82 Kawa Inka szt 6

83 Cukierki różne
czekolad.

kg 30

84 Groszek Ptysiowy szt 25

85 Przyprawa do
bigosu

szt 10

86 Makaron literki szt 30

87 Makaron gwiazdki szt 30

88 Bułka słodka szt 150
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89 Napoik w kart. szt 150

RAZEM
                                                                                                                                                         

Cena netto...............................................słownie.....................................................................................

Podatek VAT............................................słownie.....................................................................................

Cena brutto..............................................słownie.....................................................................................

  

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

                                                                                                            podpis osoby upoważnionej do składnia  

                                                                                                                                                  oświadczeń woli w  imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 2 

O F E R T A  C E N O W A

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w trybie zapytania o cenę na:

ZAKUP I SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH  

oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za:

CENA BRUTTO (W TYM NALEŻNY PODATEK VAT)

ZADANIE ……………………................................................................................................................

SŁOWNIE…………………………………………………………………………………………………………………………… ZŁ,

CENA NETTO............................................................

SŁOWNIE.........................................................................................................................................

DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ: Charakterystyk ę oferowanego przedmiotu zamówienia, która b ędzie zawierała nazw ę przedmiotu
zamówienia oraz nazw ę producenta , cen ę jednostkow ą nett brutto i warto ść brutto
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-oświadczamy, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia. 

-oświadczamy, że  uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkich informacji  niezbędnych do rzetelnego sporządzenia
niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ;

-oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i istotnymi postanowieniami umowy i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń
oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, przez okres 30 dni od daty otwarcia
ofert;

-oświadczamy,  że  oferowany  przedmiot  zamówienia  odpowiada  wymaganiom  określonym  szczegółowej
charakterystyce przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 1a, 1b do SIWZ;

-oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach, w
miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;

-oświadczamy, że jesteśmy (jestem) upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy;

-oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta
składa się z .............  kartek

Załącznikami do niniejszej oferty są:

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

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

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

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

......................................... dnia .........................................

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

imię i nazwisko, podpisy osób 

upoważnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy
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                                                                                                                                                              Załącznik 3

...................... dnia ...........................    

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia spełniam warunki, dotyczące

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności  lub czynności,  jeżeli  przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

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

    (imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

...................... dnia ...........................    
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OŚWIADCZENIE

Oświadczam,  że  przystępując  po  przedmiotowego  postępowania o  udzielenie  zamówienia  nie  podlegam wykluczeniu

z postępowania na  podstawie art.  24 ust  1 oraz ust.  2 pkt. 1  ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień

publicznych, (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

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

    (imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kk.

Załącznik Nr 4

                                                                                                                                                 

PROJEKT UMOWY  

Zawarta w dniu ............................r. pomiędzy:

Zespół Placówek Oświatowych w Złotej Przedszkole Samorządowe w Złotej

z siedzibą w Złota 222, 28-425 Złota 

reprezentowanym przez:

1. Dyrektora – ………………………..
2. Głównego księgowego………………………..

– …
zwany dalej Zamawiającym, 

a

……………………………………….

reprezentowanym przez : 

…………………………..

zwaną dalej "Wykonawcą" 

§ 1
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Przedmiotem umowy są Zakup i  sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do ZPO w Złotej,  Złota 222, 28-425 Złota

zgodnie z załączoną ofertą cenową Wykonawcy.

§ 2

1. Wartość brutto zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy (cena całkowita przedstawiona w ofercie na

zadanie ….................................................................................................. … ….) wynosi: …………........…….. zł

(słownie:....................................................................................................................... …………….....00/100 ),

2. Strony zgodnie ustalają , że podstawą do realizacji przedmiotu umowy określonego  w § 1 umowy , będzie

zamówienie złożone ( telefonicznie lub pisemnie) przez Zamawiającego  określające  ilość, termin dostawy, miejsce

dostawy, opakowanie  ( jednostkowe lub zbiorcze ).

3. Sprzedaż będzie realizowana po cenach nie wyższych aniżeli ceny określone w ofercie.

4. Czas realizacji zamówienia nie może przekroczyć 24 godziny od momentu złożenia zamówienia.

5. W przypadku ustawowej zmiany wskaźnika podatku VAT, wskaźnik ten zostanie zmieniony.

6.  Zamawiający przewiduje waloryzację zaoferowanej ceny na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawca jest

zobowiązany do utrzymania cen przez okres obowiązywania umowy.

7. Zamawiający przysługuje prawo opcji opisanej w SIWZ czyli ograniczenia przedmiotu zamówienia do 50% .

8. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie dostarczone ilości przedmiotu zamówienia wg cen wskazanych przez

Wykonawcę w  złożonej ofercie.

§ 3

Dostawy będą realizowane do siedziby Zamawiającego , transportem Wykonawcy i na jego koszt, w godzinach ustalonych

przez Strony.

§ 4

1.  Zapłata  za dostarczony towar  nastąpi  w terminie  30 przelewem po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo

wystawionej faktury ze wskazanym terminem płatności i numerem rachunku bankowego.

2. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty zgodne z przepisami przywołanymi w pkt. 3 SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar we własnych opakowaniach odpowiadających właściwościom towaru

(zgodnie z obowiązującymi przepisami, w pojemnikach z tworzyw sztucznych przeznaczonych wyłącznie do przewozu

towarów żywnościowych), zapewnić transport oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego

transportu i powstałych strat.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar w pierwszej klasie jakości.

4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie świeży, dobrej jakości, odpowiadający w ilości zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru dostarczonych artykułów, o ile w obecności

przedstawiciela Wykonawcy, zostaną stwierdzone wady jakościowe produktów.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towarów w terminie 2 dni od dnia dostawy, w przypadku stwierdzenia

niezgodności dostawy pod względem ilościowym i asortymentowym lub jakościowym w stosunku do złożonego

zamówienia. Koszty związane ze zwrotem w/w towarów oraz z koniecznością zakupu interwencyjnego

ponosi  Wykonawca.

7. W razie stwierdzenia dostawy złej jakości, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru w ciągu 12 godzin na

towar dobrej jakości, o którym mowa w ust. 4.

8. Zamawiający jest obowiązany przy odbiorze towaru niezwłocznie po otwarciu pojemników sprawdzić jakość i stan

opakowań oraz zbadać jakość towaru.
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9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady towaru, jest on zobowiązany zawiadomić o tym fakcie niezwłocznie Wykonawcę

telefonicznie lub zamieścić adnotacje na fakturze.

10. Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać oględzin reklamowanej partii towaru, jest on obowiązany to uczynić

niezwłocznie nie później niż w ciągu 12 godzin od otrzymania zawiadomienia telefonicznego lub fax-em.

11. Jeżeli Wykonawca, zawiadomiony o wadach towaru, nie dokona oględzin towaru w terminie określonym w ust. 10,

uważa się, że uznał reklamację Zamawiającego.

12. Jeżeli towar nasuwa uzasadnione przypuszczenia, że ma wady możliwe do ustalenia jedynie metodą laboratoryjną,

Zamawiający równocześnie z zawiadomieniem Wykonawcy o wadzie towaru powinien zlecić badanie jakości

laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub innemu laboratorium uprawnionemu do przeprowadzenia takich

badań.

13. Wyniki ekspertyz oraz badań laboratoryjnych wiążą strony.

14. Koszty badań i ekspertyz ponosi Wykonawca, jeżeli wykazane zostaną wady towaru. 

15. Odbiór ilościowy i jakościowy nastąpi każdorazowo w siedzibie Zamawiającego.

§ 6

1. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy jeżeli jakość produktów ,

terminowość dostaw, będą odbiegały od ustalonych w zamówieniach i okoliczności te będą się powtarzały w sposób

dezorganizujący działalność Zamawiającego.

2. W przypadku braku dostawy lub niedostarczenie przez Wykonawcę zamawianego asortymentu

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. 

§ 7

1. Umowa obowiązuje do dnia wyczerpania asortymentu określonego w ofercie cenowej oraz w szczegółowej

charakterystyce przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ, jednak nie dłużej niż:  

i z tym dniem  31.12.2012 wygasają wzajemne zobowiązania stron w zakresie nie zrealizowanych dostaw.

2. Strony przewidują możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu

wypowiedzenia.

3. W przypadku wypowiedzenia umowy w trybie określonym w ust. 3, Wykonawca zobowiązany będzie w okresie

wypowiedzenia do realizowania dostaw na warunkach określonych niniejszą umową.

§ 8

1. W przypadku nie wykonania lub nie należytego wykonania umowy przez Dostawcę Zamawiający może naliczyć karę
umowną w następujących przypadkach i wysokościach:

a. Za zwłokę w opóźnieniu w dostawie którejkolwiek partii artykułów w terminie określonym w § 2 ust. 2
umowy w wysokości 2% wartości ( ceny) artykułów z danej dostawy za każdy dzień opóźnienia; przypadek
ten obejmuje również sytuację, w której w danej dostawie nastąpiły braki ilościowe artykułów,

b. za zwłokę w opóźnieniu w wymianie wadliwych artykułów w terminie określonym w § 2 ust. 6 umowy w
wysokości 2% wartości ( ceny ) artykułów z danej dostawy za każdy dzień opóźnienia,

c. za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn tkwiących po stronie Wykonawcy w wysokości
20% łącznej ceny artykułów, o której mowa w § 3 ust.1.

2. O nałożeniu kary  umownej, jej  wysokości  i  podstawie jej  nałożenia  Zamawiający będzie  informował Wykonawcę
pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia kary. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty należnych kar umownych z kwoty cen określonych w wystawionych
przez niego fakturach.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia  odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu
Cywilnego jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej.

§ 9
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1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy

w trybie natychmiastowym od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. W przypadku o którym mowa w ust.1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu

wykonania części umowy. 

§ 10

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny.

§ 11

Ewentualne spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy będą rozpoznawane przez właściwe miejscowo i rzeczowo sądy

powszechne.

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 13

Integralną częścią niniejszej umowy stanowią załączniki :

- oferta wykonawcy.

- SIWZ 

ZAMAWIAJĄCY :                                                                                                                      WYKONAWCA: 
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