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 Oświęcim, dnia 22.10.2018 r. 

 

 

Zaproszenie do składania oferty cenowej 
 

Zamawiający: 

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 w Oświęcimiu 

ul. Olszewskiego 2A 

32-600 Oświęcim 

tel.: 33 842 23 86 

adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp2osw.pl 

Godziny pracy: 6:00-16:00 od poniedziałku do piątku. 

 

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8). 

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000,00 euro. 

 

 Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu na dostawę produktów żywnościowych do 

stołówki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 2   w Oświęcimiu w 2018 roku. 

 

I. 1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach nr 2, 3, 4 do 

niniejszego zaproszenia. 

1)Część I zamówienia: Dostawa mięsa  i wędlin.  

2) Część II zamówienia: Dostawa owoców, warzyw i przetworów.  

3) Część III zamówienia: Dostawa różnych produktów spożywczych.  
 

       Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub 

więcej części zamówienia. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia należy 

podać cenę ofertową brutto oddzielnie dla każdej części zamówienia zgodnie z treścią formularza 

ofertowego. Zamawiający będzie porównywał każdą część odrębnie. 

 

2. Zakres zamówienia obejmuje: 

1) Sukcesywną dostawę produktów żywnościowych zgodnie z załącznikami od 2 do 4 i w ilościach                 

w nim wskazanych. 

2) Artykuły spożywcze muszą być dostarczane w opakowaniach jednostkowych opisanych  

w formularzu cenowym lub w opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej, nie mniejszej niż opisana 

przez Zamawiającego. 

3) Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne 

i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego, między innymi: 

- odpowiednie normy jakościowe lub atesty, 

- odpowiednie oznakowanie, między innymi datę minimalnej trwałości i termin przydatności do 

spożycia, 
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- odpowiedni sposób przewożenia towarów – zachowanie rozdzielności transportu, 

- odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu. 

 

4) Zamawiający zastrzega sobie odmowy przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią 

jakiekolwiek nieprawidłowości, w tym w szczególności: 

 

1. opóźnienia w dostawach lub braki ilościowe zakłócające sprawne funkcjonowanie 

placówki, 

2. zła jakość dostarczanych produktów (np. nieświeże, przeterminowane,w uszkodzonym 

opakowaniu), 

3. przewożenie produktów w nieodpowiednich warunkach. 

Dwukrotny zwrot dostarczonego towaru będzie skutkował odstąpieniem od umowy  

z winy leżącej po stronie Wykonawcy. 

 

II. Wymagany termin wykonania zamówienia dla każdej z części zamówienia: 
od dnia 02.11.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 

 

III. Warunki rękojmi: na zasadach i warunkach określonych przepisami K.c. 

 

IV. Warunki realizacji, odbioru i rozliczenia: 

 

1) Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie w miarę pojawiających się 

potrzeb Zamawiającego, wynikających z bieżącego zużycia. 

2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko, 

własnym środkiem transportu, spełniającym wymogi przepisów sanitarnychw tym zakresie. 

3) Zgłoszenie zapotrzebowania nastąpi telefonicznie, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień 

planowanej dostawy, do godz. 10.00. Dostawa towaru w wyznaczonym dniu musi nastąpić 

najpóźniej do godz. 700. 

4) Zamawiający nie będzie składać zamówień w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, tj. 

sobota, niedziela, święta oraz w jednym miesiącu przerwy wakacyjnej. 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z planowanej dostawy, po uzgodnieniu 

telefonicznym, najpóźniej do godz. 10.00 dnia poprzedzającego planowaną dostawę, 

w przypadku gwałtownego spadku liczby dzieci żywionych w danym dniu. 

6) Rozliczenie między stronami odbywać się będzie codziennie na podstawie potwierdzenia WZ. 

Na koniec każdego tygodnia Wykonawca przedkłada Zamawiającemu zbiorczą fakturę VAT 

obejmującą zrealizowane w danym tygodniu dostawy. 

7) Zapłata za zrealizowane zamówienie nastąpi do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. 

8) Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zmniejszenia ilości dostaw 

(za niezrealizowane dostawy). 

9) 

 

Przedmiot zamówienia dostarczany będzie w cenach jednostkowych podanychw formularzu 

ofertowym dla danej części zamówienia. 
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10) 

 

Zmiana cen na poszczególne produkty (podwyższenie lub obniżenie) możliwa będzie  

w porozumieniu z Zamawiającym i za jego zgodą, z pisemnym uzasadnieniem zmiany cen                  

(m. in. w oparciu o aktualne wskaźniki zmiany cen towarów i usług), na podstawie aneksu do 

umowy. 

11) Ilościowy zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w załącznikach od 2 do 4 może 

ulec zmianie pomiędzy poszczególnymi pozycjami planowanego zestawienia kosztów 

(w obrębie danej części) pod warunkiem, że łączna wartość dostaw nie przekroczy wartości 

umownej wynagrodzenia Wykonawcy. 

12) Z uwagi na specyficzny charakter przedmiotu zamówienia (niemożność przewidzenia dokładnej 

liczby żywionych dzieci na cały okres realizacji zamówienia), ilości produktów wskazane  

w załącznikach 2 - 4 do niniejszego zaproszenia są orientacyjne i mogą się zmienić  

w przypadku zmiany liczby żywionych dzieci. 

13) 

 

14) 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany całkowitego wynagrodzenia wykonawcy  

w przypadku zmiany liczby żywionych dzieci i ilości zamawianych produktów. 

Kserokopie wycenionych przez Wykonawcę załączników do niniejszego zaproszenia stanowią 

część umowy. 

 

V. Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty złożenia 

formularza ofertowego. 
 

VI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy: 
 

1) Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności 

powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

2) W wypadku, o którym mowa w pkt. 1) Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część 

umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. Wartość wynagrodzenia 

zostanie ustalona przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych z następujących tytułów 

a) za każdy dzień niewykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia 

umownego brutto, 

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w umowie za całość przedmiotu 

zamówienia, 

c) za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego 

w umowie za całość przedmiotu zamówienia. 

4)Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 

5)Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

6)Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności i długów na osoby trzecie. 

7) W sprawach związanych z wykonaniem umowy, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy 

dla miejsca siedziby Zamawiającego.  

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

 

VII. Oferta winna zawierać: 

 

1) Wypełniony formularz ofertowy(zał. nr 1 do Zaproszenia). Cena ofertowa winna obejmować 

pełny zakres przedmiotu zamówienia (odrębnie dla każdej części). 
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W ofercie należy podać koszt wykonania przedmiotu zamówienia brutto(odrębnie dla każdej 

części). Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na 

cenę zamówienia. 
Dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca winien określić ceny 

jednostkowe brutto dla każdej pozycji wskazanej w formularzach cenowych (załączniki do 

zaproszenia), a następnie przemnożyć przez podaną ilość. Otrzymane wartości należy 

zsumować i wpisać do formularza ofertowego odpowiednio dla każdej części przedmiotu 

zamówienia, na którą jest składana oferta.  

2) Formularz cenowy dla danej części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę – 

załączniki od 2 do 4. 

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 

4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile jest konieczne i nie wynika z innych 

dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę. 

 

Ofertę można złożyć osobiście, drogą pocztową  w kopercie z tytułem postępowania lub e-mailem 

(skan dokumentów opatrzonych podpisem i pieczęciami) 

do dnia 31.10.2018 r. do godz. 9:00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 2 Oświęcimiu, 

ul. Olszewskiego 2A, w sekretariacie lub na skrzynkę pocztową: sekretariat@sp2osw.pl 

Dla oceny zachowania terminu składania ofert Zamawiający bierze pod uwagę datę i godzinę wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie datę jej wysłania. 

 

VIII. Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

Anna Chowaniec – kierownik gospodarczy. 

Pytania dotyczące postępowania należy przesyłać w formie elektronicznej na adres 

kierownik.admin@sp2osw.pl. 

 

IX. Kryteria wyboru oferty- cena 100% 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą odrębnie dla każdej części zamówienia.  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców pisemnie, faksem lub 

drogą elektroniczną. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

 

X. Załączniki: 

Nr 1 – Formularz ofertowy  

Nr 2 – Formularz cenowy dla części I zamówienia 

Nr 3 - Formularz cenowy dla części II zamówienia 

Nr 4 - Formularz cenowy dla części III zamówienia 

 

 

                                                                                                                      Dyrektor 

                     Grzegorz Olszewski  

          Szkoły Podstawowej  

                     z Oddziałami Sportowymi nr 2  

                                                       w Oświęcimiu    
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          Załącznik nr 1 
 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 
1. Nazwa, adres, telefon, 
e-mail, faks Wykonawcy 

 

 

 

 

2. Przedmiot oferty 

 

Dostawa produktów żywnościowych do stołówki 

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 

2 w Oświęcimiu w 2018 roku – zgodnie z treścią 

Zaproszenia 

 

 
3. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług): 
 

Część I zamówienia: 

 
cyfrowo  
........................................................................zł brutto 
słownie ….................................................................... 
..................................................................................... 
 

Część II zamówienia: 

 
cyfrowo  
..........................................................................zł brutto 
słownie ….................................................................... 
..................................................................................... 
 

 
Część III zamówienia 

 

 
cyfrowo  
..........................................................................zł brutto 
słownie ….................................................................... 
..................................................................................... 

 

 
6. Wymagany termin wykonania 
    przedmiotu zamówienia 

 

Od dnia 02.11.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 

 
7. Okres rękojmi 
 

Na warunkach i zasadach określonych przepisami K. c. 

8. Warunki płatności 

 
Prawidłowo wystawiona faktura płatna w terminie do 14 dni 

od dnia jej dostarczenia do Zamawiającego 
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9. Nazwa banku i numer konta 

Wykonawcy 

 

 

 

 

10. NIP 
 

 

11. Data sporządzenia oferty 
 

 

 

Oświadczam, że dokładnie zapoznałem się z treścią niniejszego zaproszenia i jestem gotowy zawrzeć 

umowy na warunkach w nim wskazanych. 

 

 

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

 Podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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Zał. nr 2 

 
FORMULARZ CENOWY 

Dostawa produktów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi  Nr 2  
w Oświęcimiu w roku 2018 

        Część I - Dostawa mięsa i wędlin. 
      

        
L.p. Opis/nazwa towaru jednostka 

miary 

Ilość do 
realizacji           

XI-XII 2018 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto zł 

Cena 
jednostkowa 

brutto zł 

Wartość 
brutto zł 

1 filet z piersi kurczaka kg 90         

2 ćwiartka z kurczaka kg 210         

3 udźce z indyka kg 10         

4 pieczeń wołowa kg 100         

5 pręga wołowa kg 60         

6 rozbrat wołowy kg 60         

7 schab bez kości kg 140         

8 karczek z kością kg 120         

9 łopatka kg 120         

10 kiełbasa cienka zawierająca 90% mięsa kg 80         

11 szynka drobiowa zawierająca 90% mięsa kg 2         

12 szynka wiejska zawierająca 90% mięsa  kg 2         

                

                

                

                

                

  Razem       0,00   0,00 
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                                                                                                                                    Zał. Nr 3 
 

FORMULARZ CENOWY 
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi  Nr 2  

w Oświęcimiu w roku 2018 

        Część II - Dostawa owoców, warzyw i przetworów. 
     

L.p. Opis/nazwa towaru 
jednostka 

miary 

Ilość do 
realizacji           
I-XII 2018 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto zł 

Cena 
jednostkowa 

brutto zł 
Wartość brutto zł 

1. buraki kg 200         

2. cebula kg 180         

3. por kg 8         

4. czosnek szt 10         

5. pietruszka kg 75         

6. seler kg 40         

7. bukiet jarzyn 7-składn. Mrożonka 2,5 kg kg 15         

8. kalafior mrożony 2,5 kg kg 12,5         

9. marchewka z groszkiem mrożonka 2,5kg kg 80         

10. kapusta włoska kg 10         

11. kapusta biała kg 40         

12. kapusta czerwona kg 40         

13. kapusta pekinska kg 70         

14. kapusta kiszona kg 70         

15. brokuły mrożonka 2,5kg kg 20         

17. fasolka szparagowa mrożonka 2,5 kg kg 70         

18. groch łuskany kg 25         

19. marchewka  kg 450         

20. papryka czerwona kg 60         

22. pomidor kg 60         

23. pieczarki kg 30         

24. ziemniaki kg 2000         

25. sałata zielona szt 70         
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26. fasola biała moczona świeża 1kg kg 25         

27. fasola biała sucha kg 40         

28. koperek natka szt 70         

29. pietruszka natka szt 70         

30 ogórki kiszone kg 150         

31 ogórki zielone kg 90         

32 kalafior  kg 5         

34 jabłka kg 30         

35 mandarynki kg 30         

36 truskawka mrożona 2,5kg kg 70         

38 gruszka kg 36         

41 pomarańcza kg 36         

43 kiwi kg 36         

44 mrożonka kompotowa 2,5kg kg 25         

45 rzodkiewka szt 10         

46 cytryna kg 8         

47 szczypiorek szt 8         

48 banany kg 140         

                

  Razem             
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                                                                                                                                                                           Zał. Nr 4 
 

FORMULARZ CENOWY 
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 2 w Oświęcimiu                       

w roku 2018 
Część III - Różne produkty spożywcze 

      
L.p. Opis/nazwa towaru jednostka 

miary 

Ilość do 
realizacji          

XI-XII 2018 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto w zł 

Cena 
jednostkowa w 

zł 

Wartość brutto 
w zł 

1 bulka tarta kg 50   
  

    

2 cukier kg 45   
  

    

3 kasza manna kg 8   
  

    

4 kasza jęczmienna kg 85   
  

    

5 mąka wrocławska kg 180   
  

    

6 mąka ziemniaczana kg 4   
  

    

7 makaron nitki 5-jajeczny Czaniec kg 35   
  

    

8 makaron 5 jajeczny wstążki Czaniec kg 25   
  

    

9 makaron kokardki Lubella kg 14   
  

    

10 makaron muszelki Lubella kg 14   
  

    

11 makaron świderki Lubella kg 80   
  

    

12 ryż kg 45   
  

    

13 sól jodowana Wieliczka kg 40   
  

    

14 bułka duża pszenna szt 380   
  

    

15 chleb 800g krojony szt 100   
  

    

16 chleb graham 450g krojony szt 30   
  

    

17 drożdżówka spełniająca wymogi żywieniowe szt 700   
  

    

18 filet z dorsza  kg 200   
  

    

19 dżem 220g 100% owoców na 100g produktu szt 58   
  

    

20 koncentrat pomidorowy 30%  200g  szt 140   
  

    

21 
przecier pomidorowy 99,6%przecieru 
pomidorowego 500g 

szt 70   
  

    

22 żurek śląski domowy 500g szt 50   
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23 kukurydza konserwowa 400 g szt 50   
  

    

24 zioła suszone- bazylia  10g szt 15   
  

    

25 zioła suszone - liść laurowy t 6g szt 10   
  

    

26 zioła suszone- majeranek  8g szt 15   
  

    

27 cynamon  15g szt 8   
  

    

28 papryka słodka t 20g szt 60   
  

    

29 ziele angielskie  15g szt 10   
  

    

30 pieprz czarny mielony  20g szt 45   
  

    

31 zioła suszone - oregano  10g szt 15   
  

    

32 zioła suszone tymianek t 10g szt 10   
  

    

33 zioła prowansalskie  10g szt 10   
  

    

34 Zioła suszone- liść lubczyku 10g szt 140   
  

    

35 cukier waniliowy 16g  szt 10   
  

    

36 herbata Lipton 200g  szt 2   
  

    

37 kakao ciemne 150g szt 8   
  

    

38 płatki śniadaniowe Nestle Corn Flakes 600g szt 5   
  

    

39 gałka muszkatołowa  10g szt 2   
  

    

40 zioła suszone - kminek mielony  20g szt 5   
  

    

41 grzyby suszone podgrzybek 20g szt 10   
  

    

42 jajka  szt 2000   
  

    

43 mleko 1l karton 2% szt 260   
  

    

44 śmietana 330g 18% szt 200   
  

    

45 śmietana woreczek 500g 30% szt 25   
  

    

46 jogurt naturalny 150g szt 360   
  

    

47 
jogurt owocowy 150g spełniający wymogi 
żywieniowe 

szt 360   
  

    

48 ser biały półtłusty kg 80   
  

    

49 ser żółty gouda kg 5   
  

    

50 masło extra 200g zaw. tłuszczu 80% - 90% szt 120   
  

    

51 olej rzepakowy 1l szt 120   
  

    

52 drożdże 100g kg 2   
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53 pasztet drobiowy 50% zawartością mięsa 200g szt 15   
  

    

54 makrela wędzona  kg 0,5   
  

    

55 majonez  500ml szt 10   
  

    

56 czekolada gorzka  szt 50   
  

    

  Razem:             
 

 

 

 
Razem zł brutto: 
 

 

 

 

                                                  Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy                      

 

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

 

 

 

 

 
 


