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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

(dalej: SIWZ) 
 

 

I. Zamawiający  

 Dane teleadresowe dla dokumentów przesyłanych w związku z prowadzonym 

postępowaniem: 
 

Miejskie Przedszkole Nr 14 w Oświęcimiu 

ul. Broniewskiego 12 

32-600 Oświęcim 

tel.: 33 842 37 25 

adres poczty elektronicznej: mp14@eduoswiecim.pl 
Godziny pracy: 6:00-16:00 od poniedziałku do piątku. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:  zaproszenie do złożenia oferty  

 1. 
 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

3. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 4 Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. 

III. Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do stołówki 

Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Oświęcimiu w r. 2017. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 do niniejszej 

siwz. 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
 

Część I zamówienia: Dostawa owoców, warzyw, mrożonek. Różnych produktów 

spożywczych, nabiału, 

 

Część II zamówienia: Dostawa mięsa, wędlin, drobiu  

  

Część III zamówienia: Dostawa pieczywa, pieczywa cukierniczego  

  

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. W takim przypadku 

wykonawca winien podać cenę ofertową brutto oddzielnie dla każdej części zamówienia 

zgodnie z treścią formularza ofertowego. Zamawiający będzie porównywał i oceniał każdą 

część odrębnie. 
 

 

3. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkcie 1 obejmuje w szczególności: 

 1) Sukcesywną dostawę produktów żywnościowych zgodnie z załącznikiem nr 3  
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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, 

- odpowiedni sposób przewożenia towarów – zachowanie rozdzielności transportu, 

- odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu. 

 4) Użyte w formularzach cenowych nazwy własne, znaki towarowe lub firmy producenta 

są przykładowe i towarzyszy im sformułowanie: ”lub równoważne”. Mają na celu 

wyłącznie określenie standardu i parametrów jakościowych. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 

obowiązany wykazać w treści oferty, że oferowane przez niego produkty spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

4. Warunki realizacji i  rozliczenia przedmiotu zamówienia:  

 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 sanitarnych 

w 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 podanych 

w formularzu ofertowym dla danej części zamówienia. 

 10) Ilościowy zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w załączniku nr 3 do 
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specyfikacji może ulec zmianie pomiędzy poszczególnymi pozycjami planowanego 

zestawienia kosztów. 

 11) Z uwagi na specyficzny charakter przedmiotu zamówienia (niemożność przewidzenia 

dokładnej liczby żywionych dzieci na cały okres realizacji zamówienia), ilości 

produktów wskazane w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji są orientacyjne 

i mogą się zmienić w przypadku zmiany liczby żywionych dzieci. 

 16) Kserokopie wycenionych przez Wykonawcę załączników do niniejszej siwz stanowi 

część umowy. 

5. Na podstawie art. 36b Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części  

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez 

wykonawcę firm podwykonawców. 

IV. Wymagany termin wykonania zamówienia:  

  dla części I, II i III: od dnia 2 stycznia 2017 r.  do dnia 31 grudnia 2017 r. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu:  

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy,  którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

 b) zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

 

 
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 
 

2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie 

pełnomocnictwo), chyba że, w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób 

jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy 

spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z 

podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki 

sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy. 

4 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. 

konsorcjum, spółka cywilna), warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony 

wyłącznie, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie. 

5. 

 

Wykonawca na mocy art. 22a ust. 1-6 ustawy Pzp może w celu potwierdzenia spełniania 

warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach 

oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
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niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

6 Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdz. V. 4. 

niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: 

 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5  pkt 1. 

 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

  

Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.  

1. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 

1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 

1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, 

który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844); 

  
 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

 ZAMAWIAJĄCY, ZGODNIE Z ART. 24AA USTAWY, INFORMUJE, ŻE 

NAJPIERW DOKONA OCENY OFERT, A NASTĘPNIE ZBADA, CZY 

WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA JAKO 

NAJKORZYSTNIEJSZA, NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  

 

 VI.1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą: 

1) Do oferty każdy wykonawca winien dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w 

oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, 

o których mowa w pkcie 1) niniejszego rozdziału SIWZ, składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
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istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, 

w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkcie 1) niniejszego 

rozdziału SIWZ. 

4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone 

pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane 

przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie pełnomocnictwa winny 

być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu 

pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, Dz. U. 

z 2014 poz. 164 z późn. zm.). 

 VI.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 składane na wezwanie Zamawiającego: 

1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 

na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

 

a) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

Zamawiający nie stawia warunków w niniejszym postępowaniu. 

b) potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu: 
- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 

chyba, że Wykonawca wskaże dostępność tego dokumentu w formie elektronicznej pod 

określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych 

i Zamawiający może pobrać go samodzielnie z tej bazy danych; 

 c) zobowiązania, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca w celu 

spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów. 

 

2) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentu, o którym mowa w rozdz. VI. 2.1) lit. b siwz. 

3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 lit. b) składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów 

stosuje się odpowiednio. 
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4) W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra  

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1126). 

5) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się 

w posiadaniu Zamawiającego (w szczególności przechowywanych przez Zamawiającego 

zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp), Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub 

dokumentów, o ile są one aktualne. 

6) Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia 

w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 

podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 VI.3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej: 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą/wykonawcami, 

którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu; w przypadku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 

informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. 

2) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

VII. Informacje dotyczące formy składania dokumentów:  

1. Zgodnie z treścią § 14 rozporządzenia  Ministra  Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) oświadczenia, o których mowa 

w rozdz. VI.1 dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, są składane w formie 

oryginału. 

2. Dokumenty, o których mowa w rozdz. VI siwz inne niż oświadczenia, o których mowa w 

rozdz. VI.1. składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

4 Pełnomocnictwo osób podpisujących dokumenty w imieniu wykonawcy składającego ofertę 

winno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

5 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
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wątpliwości co do jej prawdziwości. 

6 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 

Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także 

wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.  

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 

Zamawiającego pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 

osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), 

za wyjątkiem oferty oraz oświadczeń dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę 

pisemną. 

2. Poprzez przekazanie przez Wykonawcę oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz 

informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, Zamawiający rozumie, tylko i 

wyłącznie przekazanie skanu oryginalnego dokumentu, który został sporządzony w formie 

pisemnej. 

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w SIWZ. 

4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą 

faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji kierując 

swoje zapytanie na adres Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza przesyłanie zapytań drogą 

elektroniczną na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Zapytanie przesłane drogą 

elektroniczną muszą mieć formę skanu dokumentu z uwidocznioną nazwą (firmą) i adresem 

wykonawcy oraz podpisem uprawnionej osoby lub musi być  podpisane bezpiecznym 

(kwalifikowanym) podpisem elektronicznym. Oryginał dokumentu przesłanego faksem lub 

drogą elektroniczną w postaci skanu należy niezwłocznie wysłać Zamawiającemu pocztą 

tradycyjną. Dane teleadresowe Zamawiającego podane są  w  rozdz. I niniejszej SIWZ.   

6. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, 

że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niż 

do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po 

terminie, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o wyjaśnienie treści specyfikacji. 

9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz udostępni na własnej stronie internetowej 

bez ujawniania źródła zapytania. 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Ewa 

Sendera – intendent. 
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12. Zgodnie z treścią art. 92 ustawy Pzp. informacja i zawiadomienie o wyborze 

najkorzystniejszej oferty umieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego oraz 

przekazane zostaną do wykonawcy pisemnie oraz w formie faksu lub drogą elektroniczną. 

  

IX. Wymagania dotyczące wadium:  

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 

  

X. Termin związania ofertą:  

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 

85 ust. 5 ustawy PZP). 

3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, 

co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców 

o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 

dni. 

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 

wadium. 

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą 

dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego 

wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza. 

 

XI. Opis sposobu przygotowania ofert:  

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności i podpisana przez wykonawcę lub jego upoważnionego 

przedstawiciela. 

2. Wszystkie załączniki oraz dokumenty i oświadczenia stanowiące ofertę wykonawcy winny 

być również podpisane przez wykonawcę lub przedstawiciela upoważnionego do jego 

reprezentowania. 

3. Oferta winna obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta winna być 

zaadresowana według poniższego wzoru: 

 

 

Miejskie Przedszkole Nr 14 w Oświęcimiu,  

ul. Broniewskiego 12 , 32-600 Oświęcim  

 

Oferta na  

Dostawę produktów żywnościowych do Miejskiego Przedszkolea Nr 14  

w Oświęcimiu, ul.  Broniewskiego 12 ,  32 -600 Oświęcim  

w roku 2017 

Część …………  
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Termin składania ofert do dnia 21.12.2016r.  godz. 9:00  

5. Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem wykonawcy. 

6. Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej 

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający 

niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

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

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 

zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 

złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej 

napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

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

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie 

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

będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania 

Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą 

otwierane. 

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

osobę podpisującą ofertę. Parafka winna być naniesiona w sposób umożliwiający 

identyfikację podpisu. 

10. Z tytułu odrzucenia ofert wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko 

Zamawiającemu. 

11. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 

przez danego Wykonawcę. 

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

z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

13. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

14. Oferta winna zawierać:   

a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ), przygotowany na podstawie 

niniejszej SIWZ, 

b) oświadczenia wymienione w rozdziale VI.1. niniejszej SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ); 

c) wycenione produkty spożywcze zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ - Formularz 

cenowy odpowiednio na I, II i/lub III część zamówienia; 

d) stosowne pełnomocnictwo, o ile jest konieczne, tj. w przypadku podpisania oferty oraz 

poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną 

w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy. 
 

15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 

153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie 

mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
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tajemnicę przedsiębiorstwa. 

16. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 

postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

17. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować 

będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

18. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w 

trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy 

Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

19. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 

Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia 

wszczęcia postępowania. 

20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i uwagi 

dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem 

składania ofert w trybie przewidzianym w niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie 

przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia po terminie otwarcia ofert. 

21. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

22. Jeżeli wykonawca składając ofertę zastrzega sobie prawo do nieudostępnienia innym 

uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w 

ofercie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych 

dokumentów i wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Dokumenty opatrzone klauzulą; „Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie z 

oświadczeniem, o którym mowa powyżej na końcu oferty. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. ustawy. 

  

XII. Miejsce oraz termin składania:  

1. Oferta powinna zostać złożona w Miejskie Przedszkole NR 14  ul. Broniewskiego 12 

kancelaria, nie później niż do dnia   21.12.2016 r.  do godz. 9:00  

  

3. Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy PZP. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający na podstawie art 86 ust. 5 ustawy Pzp zamieści 

na stronie internetowej, na której była zamieszczona siwz wraz z załącznikami, informacje 
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dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach, 

wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej. 

 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny:  

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, łącznej ceny ofertowej 

brutto za realizację przedmiotu zamówienia, w podziale na zadania, o których mowa w 

rozdziale III niniejszej SIWZ. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

2. Dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca winien określić ceny 

jednostkowe brutto dla każdej z pozycji wskazanych w formularzach 

cenowych  (załącznik nr 3 do siwz), a następnie przemnożyć przez podaną ilość. 

Otrzymane wartości, odrębnie dla każdej części, należy zsumować i wpisać do 

formularza ofertowego odpowiednio dla danej części przedmiotu zamówienia, na którą 

jest składana oferta. 

3. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszej SIWZ. 

4. 

 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny ofertowej brutto w sytuacjach 

wymienionych w rozdz. XVII ust. 10 siwz. 

5. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w 

górę). 

6. Niepodanie cen dla wszystkich elementów zamówienia w tabeli spowoduje odrzucenie oferty, 

z zastrzeżeni art. 87 ustawy. 

7. Powyższe ceny muszą być cenami brutto (razem z podatkiem VAT) i winny uwzględniać 

wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

8. 

 

Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 

warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia. 

9. 

 

Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 

i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim 

przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że 

wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić 

do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
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XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego: 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, 

którzy złożyli oferty, na zasadach i w trybie art. 92 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminach, o których mowa w art. 

94 Pzp z zastrzeżeniem przepisów art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a). 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 

działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 

(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia i  rękojmi), wykluczenie możliwości 

wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana winien wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy, o którym mowa w rozdz. XVI jednak nie później niż w dniu zawarcia 

umowy, chyba że Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 

się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

  

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

  

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:  

1. Okres rękojmi na warunkach i zasadach określonych w K. c. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy na warunkach i w sytuacjach: 

 1) określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

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

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający 

może odstąpić od umowyw terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach; 

 2) w przypadku niewłaściwego wywiązywania się przez Wykonawcę z warunków 

umowy, w szczególności w następującej sytuacji: 

  

a) opóźnienia w dostawach lub braki ilościowe zakłócające sprawne funkcjonowanie 

placówki, 
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b) zła jakość dostarczanych produktów (np. nieświeże, przeterminowane, 

w uszkodzonym opakowaniu), 

c) przewożenie produktów w nieodpowiednich warunkach. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli 

wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości wymienione w pkt od a) do c). 

3 W wypadkach, o których mowa w ust. 2, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy, którego wartość zostanie ustalona przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. 

4. 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 20 % maksymalnej wartości umownej, 

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

wskazanego w umowie za całość przedmiotu zamówienia 
 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z należnego wykonawcy 

wynagrodzenia, a wykonawca wyraża na to zgodę. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, 

gdy kary umowne nie pokryją w całości odszkodowania rzeczywistego. 

7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zamówienia. 

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

9 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie treści art. 144 ustawy Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że 

zachodzi co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w SIWZ, w tym ponadto: 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z 

prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych 

organów -  w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub 

rozliczenie wynagrodzenia w tym: 

- wysokości stawki podatku od towarów i usług. Wynagrodzenie wykonawcy będzie 

podlegać zmianie w trakcie obowiązywania umowy w przypadku ustawowej zmiany 

stawki podatku od towarów i usług i będzie się odnosić wyłącznie do części przedmiotu 

umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową po dniu wyjścia w 

życie przepisów zmieniających  stawkę VAT oraz wyłącznie do części przedmiotu 

umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

Warunkiem dokonania takiej zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego 

wniosku wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia 

nowych cen. Zmiana wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od 

dnia wprowadzenia nowych stawek podatku od towarów i usług, 

2) zmiany wynagrodzenia lub terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu 

okoliczności siły wyższej – rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego 

losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć 

z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub 

grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. Strony za okoliczności siły 
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wyższej uznają: powódź, trzęsienie ziemi, huragany, deszcze nawalne, upadek statku 

powietrznego, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy 

lub  ogłoszony stan klęski żywiołowej; 

3) terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu niemożliwych wcześniej do 

przewidzenia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to 

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany całkowitego wynagrodzenia wykonawcy  

w przypadku zmiany liczby żywionych dzieci i ilości zamawianych produktów; 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku 

do ilości wskazanych w załączniku nr 3 do specyfikacji w przypadku zmiany liczby 

żywionych dzieci; 

6) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 5 

ustawy Pzp; 

7) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8  ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w umowie, 

8) zmiana danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego. 
 

11. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, o ile zapisy niniejszej SIWZ nie 

stanowią inaczej. 

12. W sprawach związanych z wykonaniem umowy, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla 

miejsca siedziby Zamawiającego. 

13. W umowie zawarte zostaną ponadto wszelkie postanowienia, o których mowa w rozdz. III, 

IV, XVI, XVII i XVIII. 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formach i w terminach 

określonych w Rozdziale 2 Działu VI ustawy Pzp. 

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią  przed upływem tego 

terminu. 

 

XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie 

ofert częściowych:  

 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

 

Część I zamówienia: Dostawa owoców, warzyw, mrożonek. Różnych produktów 

spożywczych, nabiału, 

 

Część II zamówienia: Dostawa mięsa, wędlin, drobiu,  
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Część III zamówienia: Dostawa pieczywa, pieczywa cukierniczego,  

  

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 do niniejszej 

siwz. 

XX. Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający 

zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie 

umowy ramowej:  

 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XXI. Informacja o przewidywanych zamówieniach ,  o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz okolicznościach, po których zaistnieniu będą 

one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich 

zamówień:  

 Zamawiający nie przewiduje udzielania tego rodzaju zamówień. 

 

XXII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne 

warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli 

zamawiający dopuszcza ich składanie:  

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

XXIII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, 

jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą 

elektroniczną:  

 Adres strony internetowej Zamawiającego: mp14eduoswiecim.pl 

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego:mp14@eduoswiecim.pl 

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną za wyjątkiem 

przypadków określonych w niniejszej SIWZ. 
 

XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający 

przewiduje rozliczenie w walutach obcych:  

 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN bez 

względu na uwarunkowania wykonawcy. 
 

XXV. Postanowienia dotyczące aukcji  elektronicznej:  

 Nie dotyczy przedmiotowego postępowania. 

 
 
 

XXVI. Wysokość zwrotów kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający 

przewiduje ich zwrot:  

 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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XXVII. Załączniki:  

 
 

ZAŁĄCZNIK NR:  
 

1 - Formularz ofertowy 

2 - oświadczenie własne wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

3 - Formularze cenowe 
 

 
 

 Zatwierdzam: 

 

 

 

Elżbieta Alencynowicz –  

Dyrektor  

Miejskiego Przedszkola 

Nr 14   

w Oświęcimiu  

                                                                                                                               (Podpis Kierownika Zamawiającego 

                                                                                                                                lub osoby przez niego upoważnionej) 
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Załączni k  nr  1  (st r.  1 -3)       

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

 

 
         

OFERTA 
 
Złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 

A. Dane Wykonawcy: 

Osoba upoważniona do 
reprezentacji Wykonawcy/-ów  
i podpisująca ofertę:  

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

1. Wykonawca/Wykonawcy: 
 
(Imię i nazwisko, nazwa (firma) wykonawcy -
będącego osobą fizyczną  
Nazwa (firma) wykonawcy -będącego osobą 
prawną  
W przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego należy wskazać dane wszystkich 
wspólników). 

 

2. Adres:  
 

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

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

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

3. Osoba odpowiedzialna za kontakty 
z Zamawiającym 

 

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

 

 

4. Adres do korespondencji, na który 
należy przekazywać korespondencję 
związaną z prowadzonym 
postępowaniem: 
 

 

 
 

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

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

  a)   numer telefonu kontaktowego:   

  b)   numer fax:   

  c)   adres poczty elektronicznej:  
 

5. Wykonawca posiada status 
zakładu pracy chronionej: 

 

 

Należy wpisać „TAK” lub „NIE” - .................. 

 



  Znak sprawy: MP14.27101.2016 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2 

 

B. Przedmiot zamówienia: 

 

… - zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia 

 
 
 
 

 
 

 
C. Łączna cena ofertowa w zł brutto (z podatkiem od towarów i usług): 
 

 

6. Cena ofertowa za całość przedmiotu 
zamówienia – Część I: 

 

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

 

  słownie: .......................................................................................................................... 

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

Cena ofertowa za całość przedmiotu 
zamówienia – Część II: 

 

 

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

 

  słownie: .......................................................................................................................... 

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

Cena ofertowa za całość przedmiotu 
zamówienia – Część III: 

 

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

 

  słownie: .......................................................................................................................... 

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

 
D. Inne: 

 

 

7. „Odwrotne obciążenie VAT” 

(wypełnia Wykonawca, którego dotyczy mechanizm 
odwrotnego obciążenia zgodnie z art. 91 ust. 3a 
ustawy Pzp) 

 
*dla celów porównania ofert, Zamawiający 
doliczy do wartości netto oferty Wykonawcy 
stosującego odwrotne obciążenie podatkiem VAT, 
kwotę należnego a obciążającego Zamawiającego 
z tytułu realizacji umowy, podatku VAT 
 

 

 

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

              TAK/NIE (odpowiednie wpisać) 

 
 

*Cena ofertowa netto:  …..........................................zł  

 
 

 

 

 

8. Wymagany termin wykonania 
przedmiotu zamówienia: 

  
 

 

 

…  

 

9. 
 
 Okres  rękojmi: 

 

Na warunkach i zasadach określonych przepisami    

K.c. 
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10. 
 
Nazwa banku i numer konta 
Wykonawcy: 

 

 

 

11. 
 
NIP: 

 

 
 

 

Oświadczam, że akceptuję bez zastrzeżeń treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 

 

 

 

……….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 
 

 

 

 

 

................................................................ 
podpis wykonawcy lub upoważnionego  

przedstawiciela  Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Znak sprawy: MP14.27101.2016 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4 

 

 
 Załączni k  n r  2  (str.4 -10)       

 

 

 

Oświadczenie  
o braku podstaw do wykluczenia oraz 

 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
 

      Działając w imieniu Wykonawcy: 
 

 

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

 

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

 

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

 

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

Imię , nazwisko, nazwa (firma)  /  Nazwa (firma), adres wykonawcy składającego oświadczenie 
 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest …………………………. 
oświadczam, co następuje: 

 

 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) 

 

 

DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA: 

 

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu  
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  oraz  ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.  
 
 

 

……….………………., dnia …………………. r. 

           (miejscowość) 

 
 

 

................................................................ 
Czytelny podpis wykonawcy lub upoważnionego  

przedstawiciela Wykonawcy 
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PRZESŁANKI  WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
W przedmiotowym postępowaniu  Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp wykluczy: 

1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 

wykluczenia; 

2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270– 

309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 

pkt 13; 

4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 

udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami 

selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub 

innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest 

w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 

1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne; 

12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli 

odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  chyba  że  

wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp w 

sytuacji: 

 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830, 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 

1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259, 1844 

oraz z 2016 r. poz. 615); 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O PODJĘTYCH ŚRODKACH NAPRAWCZYCH 
(wypełnić, jeżeli dotyczy) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania  

na podstawie art. …………. ustawy Pzp  

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………….. 

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

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

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

 

 

……….……………………, dnia …………………. r. 

              (miejscowość) 

 
 

 

 

................................................................ 
Czytelny podpis wykonawcy lub upoważnionego  

przedstawiciela  Wykonawcy 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, na którego zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu: 

1)….…………………………………………....................................................................................... 

2)……………………………………………………………………………………………………...…….. 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

……….…………………., dnia …………………. r. 

            (miejscowość) 

 
 

 

 

................................................................ 
Czytelny podpis wykonawcy lub upoważnionego  

przedstawiciela  Wykonawcy 
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DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

(jeżeli dotyczy) 

 
Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące: 

 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

2) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

 

 

 

 

……….……………….., dnia …………………. r.  
            (miejscowość) 

 

 

 

 

................................................................ 
Czytelny podpis wykonawcy lub upoważnionego  

przedstawiciela  Wykonawcy 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

(jeżeli dotyczy) 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegam na 

zasobach  

 

Lp. następującego/-ych podmiotu/-ów: w następującym zakresie: 

  
 
 

 

  
 
 

 

 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

 

……….…………………., dnia …………………. r.  
            (miejscowość) 

 

 

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

Czytelny podpis wykonawcy lub upoważnionego  
przedstawiciela  Wykonawcy 
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DOTYCZĄCE  INNYCH INFORMACJI: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,  

NA KTÓREGO ZDOLNOŚCI POWOŁUJE SIĘ  WYKONAWCA: 

(wypełnić, jeżeli dotyczy) 

Oświadczam, że zamierzam powierzyć wykonanie części zamówienia następującym 

podwykonawcom w następujących częściach zamówienia:  

 

Lp. Rodzaj i zakres prac,  

który Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcy 

Nazwa (firma) podwykonawcy 

   

 

 

 

(podać pełną nazwę/firmę, adres a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG  

oraz określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

 

 

……….……………….., dnia …………………. r.  
           (miejscowość) 

 

 

 

 

................................................................ 
Czytelny podpis wykonawcy lub upoważnionego  

przedstawiciela  Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA OSÓB  

NA MOCY ART. 29 ust. 3A USTAWY PZP: 

(Jeżeli dotyczy – przy robotach i usługach) 

Oświadczam, że Pracownik wykonujący czynności …………………………………. będzie  

w okresie realizacji umowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 

1502 z późn. zm.) 

 

 

 

……….…………………..., dnia …………………. r.  
           (miejscowość) 

 

 

 

 

................................................................ 
Czytelny podpis wykonawcy lub upoważnionego  

przedstawiciela  Wykonawcy 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

……….……………..…., dnia …………………. r.  
           (miejscowość) 

 

 

 

................................................................ 
Czytelny podpis wykonawcy lub upoważnionego  

przedstawiciela  Wykonawcy 

  

Jednocześnie wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie złożonego oświadczenia  

o niepodleganiu wykluczeniu, znajdują się w formie elektronicznej pod następującymi adresami 

internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych: 

 
   https://ems.ms.gov.pl – dotyczące: 

wykonawcy  
podmiotów na zdolnościach, których polega wykonawca na zasadach określonych w 

art. 22a ustawy Pzp*, 
 

   https://prod.ceidg.gov.pl – dotyczące:  
             wykonawcy 

 podmiotów na zdolnościach, których polega wykonawca na zasadach określonych w 
art. 22a ustawy Pzp*, 

 
: ……………………………………………………………………………………………………, 

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

 

*  w ła śc iw e  za zna czy ć  

 

https://ems.ms.gov.pl/
https://prod.ceidg.gov.pl/


                                                             Załącznik nr 3 / część 1 

 

Formularz cenowy 

 

Dostawa produktów żywnościowych do stołówki Miejskiego Przedszkola nr 14 w 

Oświęcimiu, ul. Broniewskiego 12, w roku kalendarzowym 2017 

 

Część 1 - Dostawa owoców, warzyw i mrożonek 

                                               Różnych produktów spożywczych,  

                                               nabiału. 

                                                  

 

Lp Opis nazwa towaru Grama

tura 

opako

wania 

Ilość  Cena 

jednostkowa 

Brutto 

Wartość brutto 

1. 1 Arbuz 
Kg 50  

 

2.  Marchewka 
Kg 400  

 

3.  Pietruszka 
Kg 200  

 

4.  Seler 
Kg 200  

 

5.  Cebula 
Kg 100  

 

6.  Sałata zielona 
Szt 70  

 

7.  Sałata lodowa 
szt 40  

 

8.  Fasola jaś średnia 
Kg 30  

 

9.  Groch połówki 
Kg 25  

 

10.  Burak czerwony 
Kg 250  

 

11.  Pieczarka 
Kg 40  

 

12.  Pora 
Szt 100  

 

13.  Kapusta włoska 
Szt 20  

 

14.  Kapusta pekińska 
Szt 45  

 

15.  Kapusta biała 
Kg 20  

 

16.  Kapusta czerwona 
Kg 60  

 

17.  Kalafior 
Szt 30  

 

18.  Papryka czerwona 
Kg 50  

 



19.  Papryka żółta  
Kg 20  

 

20.  Fasola malinka 
Kg 20  

 

21.  Truskawki 
Kg 100  

 

22.  Kapusta kiszona 
Kg 60  

 

23.  Ogórek kiszony 
Kg 60  

 

24.  Banan 
Kg 800  

 

25.  Mandarynka 
Kg 200  

 

26.  Pomarańcza 
Kg 80  

 

27.  Kiwi 
Szt 1000  

 

28.  Brzoskwinie 
Kg 100  

 

29.  Nektarynki 
kg 100  

 

30.  Gruszki 
Kg 300  

 

31.  Jabłka 
Kg 1000  

 

32.  Żurek ( woreczek 0,5 l ) 
Szt 50  

 

33.  Pomidor 
Kg 100  

 

34.  Ogórek zielony 
Kg 200  

 

35.  Fasolka szparagowa 
Kg 30  

 

36.  Rzodkiewka 
Szt 90  

 

37.  Czosnek  
Szt 120  

 

38.  Cytryna 
Kg 40  

 

39.  Cukinia 
Kg 15  

 

40.  Maliny 
Kg 30  

 

41.  Borówka amerykańska 
Kg 20  

 

42.  Kalarepa 
Szt 20  

 

43.  Winogron 
Kg 150  

 

44.  Koperek świeży  
Szt 150  

 



45.  Awokado 
Szt 10  

 

46.  Kiełki mix  0,25kg 
Szt 20  

 

47.  Pietruszka zielona 
Szt 220  

 

48.  Miruna 10%(bez skóry)bez 
lodu,bez glazury Kg 150  

 

49.  Dorsz atlantycki  bez lodu bez 
glazury Kg 60  

 

50.  Makrela wędzona 
Kg 50  

 

51.  Truskawka mrożona  
kg 40  

 

52.  Mieszanka kompotowa   
kg 130  

 

53.  Mieszanka warzywna 7 
składnikowa  kg 30  

 

54.  Kalafior mrożony 
kg 35  

 

55.  Brokuły  mrożone 
kg 40  

 

56.  Fasolka szparagowa zielona  
kg 35  

 

57.  Marchewka z groszkiem 
kg 30  

 

58.  Szpinak 
kg 30  

 

59.  Zupa kalafiorowa 
kg 40  

 

60.  Wiśnia  
kg 30  

 

61.  Groszek mrożony 
kg 30  

 

62.  Maliny mrożone  
kg 30  

 

63.  
Cebulka zielona Szt 20  

 

64.  
Śliwki Kg 40  

 

65.  
Szczypiorek Szt 80  

 

66.  
Przecier ogórkowy 300g Szt 70  

 

67.  
Jaja kurze  klasa L Szt 5500  

 

68.  
Zioła prowansalskie10g Szt 50  

 

69.  
Oregano 10g Szt 30  

 

70.  
Tymianek 10g Szt 30  

 



71.  
Bazylia10g Szt 30  

 

72.  
Rozmaryn 10g szt 20  

 

73.  
Gałka muszkatołowa10g Szt 20  

 

74.  
Koper suszony 25g Szt 50  

 

75.  
Curry 20g Szt 30  

 

76.  
Majeranek 15 g Szt 20  

 

77.  
Lubczyk 10g Szt 100  

 

78.  
Cynamon 15g Szt 30  

 

79.  
Pierogi z mięsem Kg 50  

 

80.  
Pierogi z owocami Kg 50  

 

81.  Pierogi ze szpinakiem, serem 
Kg 30  

 

82.  Uszka z grzybami 
Kg 10  

 

83.  Cukier biały 
Kg 500  

 

84.  Budyń malinowy 60g 
Szt 230  

 

85.  Budyń wiśniowy 60g 
Szt 230  

 

86.  Budyń śmietankowy 60 g 
szt 120  

 

87.  Papryka mielona słodka 20g 
Szt 50  

 

88.  Ryż biały 
kg 70  

 

89.  Sól Fita 
kg 70  

 

90.  Pieprz mielony czarny ( 20 g ) 
szt 100  

 

91.  Pieprz cytrynowy 20 g 
szt 10  

 

92.  Liść laurowy10g 
szt 25  

 

93.  Ziele angielskie 10g 
szt 25  

 

94.  Galaretka wiśniowa 75g 

Winiary szt 150  

 

95.  Galaretka agrestowa 75g 

Winiary szt 150  

 



96.  Galaretka truskawkowa75 g 
szt 150  

 

97.  Herbata ekspresowa  saga 

100szt szt 40  

 

98.  Kakao  Deco Morreno150g  
szt 30  

 

99.  Kasza kukurydziana  
kg 15  

 

100.     Herbata ekspresowa 

owocowa  z żurawiną, maliną, 

25 szt szt 40  

 

101.  Kminek ( 20 g ) 
szt 20  

 

102.  Czosnek granulowany 20 g 
szt 40  

 

103.  Kasza jęczmienna średnia 
kg 50  

 

104.  Kasza manna 
kg 20  

 

105.  Kasza jaglana 400 g 
szt 20  

 

106.  Mąka typ 500  
kg 130  

 

107.  Mąka ziemniaczana 
kg 20  

 

108.  Woda  mineralna niegazowana 

5l szt 100  

 

109.  Miód 400 g (Bartnik) 
szt 200  

 

110.  Musztarda miodowa  Develey 

280g szt 50  

 

111.  Ketchup 480 g Pudliszki  
szt 20  

 

112.  Makaron nitki 0,25 kg 
szt 50  

 

113.  Makaron gwiazdki 0,50 kg 

lubella szt 30  

 

114.  Tarte ciasto 0,25 czaniecki 
szt 30  

 

115.  Makaron świderki 0,50 kg 

lubella szt 100  

 

116.  Makaron kokardki,  

0,50 kg lubella szt 50  

 

117.  Makaron łazanki 0,50 kg lubella 
szt 60  

 

118.  Makaron literki lubella    0,50 

kg szt 30  

 



119.  Kisiel czerwony 77 g 
szt 500  

 

120.  Pomidory w puszce ( 400 g ) 

Pudliszki szt 70  

 

121.  Bułka tarta  
kg 50  

 

122.  Chrzan tarty 300g 
szt 10  

 

123.  Koncentrat pomidorowy  

pudliszki 200g 
Szt 150  

 

124.   Płatki ryżowe  
kg 30  

 

125.  Płatki kukurydziane Corn Flakes 

600g Szt 50  

 

126.  Jajko niespodzianka 

Kinder Ferrero 20g szt 250 

  

127.  Kawa   inka 150g 
Szt 30 

  

128.  Groszek konserwowy ( 400 g ) 
Szt 30 

  

129.  Ananas  w puszce 580g 
Szt 20 

  

130.  Brzoskwinie w puszce 850g 
szt 50 

  

131.  Kukurydza konserwowa 400 kg 
Szt 20 

  

132.  Czekolada gorzka   zawart. 

kakao min. 60% ( 100 g ) Szt 150 

  

133.  Sok owocowy w kartonie ( 200 

ml ) bez cukru Szt 1000 

  

134.  Sok Marwit pomarańczowy 

 250 ml szt 500 

  

135.  Sok Marwit jabłkowy 250 ml 
szt 500 

  

136.  Czekolada mleczna Wawel 
szt 200 

  

137.   Olej rzepakowy kujawski 1l 
Szt 120 

  

138.  Cukier waniliowy 30 g 
Szt 50 

  

139.  Czekolada Kinder 50g 
Szt 250 

  

140.  Fix  do spaghetti Bolognese  

knor 44 g szt 40 

  

141.  Ziemniaki 
kg 1500 

  

142.  Proszek do pieczenia 30g 
st 30 

  



143.  Herbatniki  na wagę 
kg 20 

  

144.  Biszkopty 
kg 30 

  

145.  Ciastka  owsiane 138g 
szt 60 

  

146.  Śmietana 30% Łaciata  0,50l  szt 250   

147.  Śmietana12%   kubek 330 ml szt 300   

148.  Jogurt  owocowy zaw. Cukru 

nie więcej niż 10 g w 100 g  

produktu 

szt 900  

 

149.  Serek  homo naturalny150g szt 180   

150.  Serek homo waniliowy szt 300   

151.  Ser żółty gouda krojony  kg 70   

152.  Ser żółty gouda kg 20   

153.  Ser biały krajanka półtłusty kg 120   

154.  Masło  ekstra 82% 200g szt 1200   

155.  Drożdze  szt 42   

156.  Kefir 400 g szt 200   

157.  Mleko w kartonie 1l 2% szt 3000   

158.  Maślanka 1l naturalna szt 30   

159.  Płatki orkiszowe 0,50kg szt      20   

160.  
Płatki owsiane 0,50 kg szt 30  

 

161.  
Kasza gryczana 400 g szt 80  

 

162.  
Kasza kus- Kus 300g szt 25  

 

163.  Chrupsy naturalne jabłkowe 

plasterki Cripsy Natural 20g szt 500  

 

164.  
Wafle ryżowe naturalne 130g szt 100  

 

165.  

Jogurt  370 g naturalny Szt 600  

 

166.  

Ciecierzyca  kg 20  

 



167.  

Soczewica  kg  20  

 

168.  
Dżem Łowicz 100%  z owoców 

brzroskwiń 220 g szt 30  

 

169.  
Dżem Łowicz 100% z owoców  

truskawek  220 g szt 30  

 

170.  

Morele suszona  200g szt 50  

 

171.  

Tuńczyk w oleju szt 20  

 

172.  

Tuńczyk w sosie własnym szt 20  

 

173.  

Herbatniki kokosowe kg 10  

 

174.  

Herbatniki z cukrem kg 10  

 

175.  

Ciastka karpatki kg 20  

 

176.  

Delicje szampańskie szt 50  

 

177.  

Groszek ptysiowy  kg 10  

 

178.  

Majonez kielecki 310g szt 30  

 

179.  Marmolada twarda 

wieloowocowa Gomar 

Pinczów360g szt 25  

 

180.  

Sos sojowy Tao Tao 175g szt 50  

 

181.  
Ser Favita  Mlekowita 

sałatkow0- kanapkowy 270g szt 30  

 

182.  

Susz buraczany 80g szt 50  

 



 

Razem: 

    

 

 

……………… 

zł brutto 

   

  …………………………………………………….. 

  Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 / część 2 

 

Formularz cenowy 

 

Dostawa produktów żywnościowych do stołówki Miejskiego Przedszkola nr 14 w 

Oświęcimiu, ul. Broniewskiego 12, w roku kalendarzowym 2017 

 

Część 2 - Dostawa mięsa, wędlin, drobiu 

 
Lp Opis nazwa towaru Gramatura 

opakowania 

Ilość  Cena jednostkowa 

Brutto 

Wartość brutto 

1.  

 Schab  b/k Kg 120  
 

2.  Szynka  b/k bez tłuszczu 
Kg 150  

 

3.  Łopatka b/k 
kg 150  

 

4.  

Rozbref wołowy Kg 150  
 

5.  Kiełbasa drobiowa   84 % 
mięso  z kurczaka  Kg 50,00  

 

6.  Parówka drobiowa 90 % 
mięsa  drobiowego Kg 100  

 

7.  Szynka 84 % mięsa 
Kg 60,00  

 

8.  Skrzydło z indyka 
Kg 70  

 

9.  Skrzyło z kurczaka 
kg 50  

 

10.  Kiełbasa  drobiowa cienka 
 84 % mięso Kg 60  

 

11.  Kiełbasa  toruńska 84 % 
mięso  kg 100  

 

12.  Kurczak cały swieży 
Kg 150,00  

 

13.  

Filet z piersi kurczaka Kg 200,00  
 

 

14.  Filet z indyka prasowany 
 84 % mięso z indyka Kg 40,00  

 

15.  
 Mięso gulaszowe z indyka Kg 100  

 

16.  Polędwica sopocka     84 % 
mięso Kg 30,00  

 

17.  

Filet z indyka    Kg 150  
 

                                                                                           

Razem: 

 

 

 

 

…………….. 

    zł brutto 

 

 

                                

                                                                           …………………………………… 

                                                    Podpis  upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 



Załącznik nr 3 / część 3 

  

Formularz cenowy   

 

Dostawa produktów żywnościowych do stołówki Miejskiego Przedszkola nr 14 w 

Oświęcimiu ul. Broniewskiego 12 w roku kalendarzowym 2017 

 
   Część 3-Dostawa pieczywa 

 

 

Opis, nazwa towaru 

Grama

tura Ilość 

Cena 

jednostkowa 

Brutto 

Wartość brutto 

1 

Chleb 0,80 kg krojony szt 400  

 

2 

Weka krojona 0,40 kg szt 400  

 

3 

Bułka kajzerka   0,05kg szt 1000  

 

4 

Bułka grahamka 0,08 kg szt 800  

 

5 

Bułka słodowo-ziarnista 0,07 kg szt 800  

 

6 

Chleb ze słonecznikiem  0,30 kg szt 500  

 

7 

Ciasto drożdżowe  kg 200  

 

8 

Chleb graham 0,40 kg  szt 300  

 

9 

Chleb ziarnisty 0,40 kg szt 200  

 

10 

Chleb Fol-Vit 0,50 kg szt 100  

 

11 

Chleb z żurawiną 0,30 kg szt 100  

 



12 

Rogal słodki 0,04kg szt 1000  

 

13 

Ciastka kruche kg 40  

 

14 

Paluch z ziarnem 0,10kg szt 300  

 

 

Razem    

 

 

 

 

 

 Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

   

   

    

 

 

 

 

 

                                                  
 

 

                             


