Załącznik nr 1.1 –FORMULARZ OFERTOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na część 1 p.n.: „Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS Bramki na rok 2021”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

DA.26.15.2020

1. ZAMAWIAJĄCY:
Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach,
ul. Północna 18, 05-870 Błonie
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, akceptuję ją w pełni bez
zastrzeżeń i ograniczeń, zapoznałem się szczegółowo z warunkami wykonania zamówienia i
posiadam niezbędne mi dane do złożenia oferty.
2)gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do
SIWZ oraz jej modyfikacji,
3)ryczałtowa cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

1. cena netto

……………………. zł

2. podatek VAT

……………………..zł

3. cena brutto

……………………..zł

4. słownie cena brutto ……………………………………………………………złotych

1

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

1

Wyliczona wg Tabeli pn:

Lp

Asortyment

Jm. Ilość

1

Baleron gotowany - wędzonka wieprzowa,
wędzona, parzona z dodatkiem wody ok. 1,5
kg Skład: mięso wieprzowe minimum 68%

kg

320

2
3

Baleron wędzony zawartość mięsa min.77%
Boczek wędzony zawartość mięsa min. 95%

kg
kg

250
110

4

Boczek rolowany wędzony z dodatkiem
mieszanki przypraw obsypany, majerankiem
Skład: mięso wieprzowe minimum 93%

kg

100

5

Ćwiartka z kurczaka (300g-350g)

kg

300

6

Filet z indyka wędzony -wędzonka wędzona,
parzona Skład: filet z piersi indyka minimum
80%

kg

100

7

Indyk z kotła biały - wyrób drobiowy, parzony
kg
Skład: filet z indyka minimum 93 %

8

9

10

11
12
13

Kark wołowy
Karkówka wieprzowa surowa bez kości, bez
słoniny mięso elastyczne, poprzerastane
powięziami, soczyste barwa jasnoróżowa z
widocznym przerostem tłuszczowym. Waga
jednego kawałka ok. 2,5 kg.
Kaszanka - wyrób podrobowy parzony, średnio
rozdrobniony w naturalnej osłonce, ok. 120 g
Skład: mięso wieprzowe minimum 18 %,
wątroba wieprzowa minimum 12 %, kasza
gryczana.
Kiełbasa biała zawartość mięsa min. 62%
Kiełbasa blokowa typu tyrolska
Kiełbasa dębicka (nie rozdrobniona)

50

kg

200

kg

600

kg

150

kg
kg
kg

100
100
170

14

Kiełbasa krakowska podsuszana (nie
rozdrobniona)

kg

180

15

Kiełbasa podwawelska (nie rozdrobniona)
zawartość mięsa min. 77%

kg

300

Kiełbasa z komina - kiełbasa średnio
rozdrobniona, wieprzowo drobiowa wędzona,
16 parzona Skład: 100g produktu wyprodukowane kg
z minimum 73g mięsa wieprzowego i
minimum 39g mięsa z kury

380

17

Kiełbasa szynkowa z indyka (nie
rozdrobniona) zawartość mięsa min. 60%

Cena
Wartość Wartość Wartość
VAT
netto
netto
podatku brutto

kg

180

Kiełbasa szynkowa - kiełbasa z grubo
rozdrobniona z mięsa wieprzowego, dodatkiem
18
kg
wołowiny i słoniny, wędzona, parzona Skład :
mięso wieprzowe minimum 66%

150

2

19
20
21

22

23
24

Kiełbasa żywiecka (nie rozdrobniona)
zawartość mięsa min. 53%
Kości schabowe
Kurczak cały
Łopatka bez kości, bez skóry bez golonki, bez
słoniny surowa z małym przerostem
tłuszczowym, delikatna i soczysta z część
górnej kończyny przedniej. Barwa od
jasnoróżowej do czerwonej Waga jednego
kawałka ok. 3,5 kg, mięso chłodzone
Mięso wołowe gulaszowe paczka (600g-700g)
Ogonówka (nie rozdrobniona) zawartość mięsa
min. 71%

kg

300

kg
kg.

1200
420

kg

1500

kg

100

kg

200

25

Parówki 50% mięsa chudego bez MOM (Hot
Dog)

kg

650

26

Pasztet drobiowy pieczony zawartość mięsa
min. 53% (typu Ciechanowski)

kg

450

Pasztet pieczony - wyrób garmażeryjny
27 wieprzowy pieczony Skład: mięso wieprzowe
minimum 53 %,

kg

150

28 Pieczeń Rzymska
29 Piersi z kurczaka (filet) schłodzony

kg
kg

320
700

Polędwica z kurczaka - wędlina drobiowa, nie
30 wędzona, parzona Skład: mięso z piersi
kurczaka minimum 84 %

kg

200

Polędwica sopocka - wędzonka parzona Skład;
kg
polędwica wieprzowa minimum 80 %

320

Polędwica miodowa - wędlina z fileta z indyka
średnio rozdrobniona, parzona formowana w
32
kg
baton w osłonce, wyczuwalna lekka miodowa
nuta Skład: mięso indycze minimum 70 %

250

33 Porcje rosołowe z kurczaka

kg

1250

Salami w czosnku- produkt drobno
rozdrobniony surowy, dojrzewający, suszony,
obtoczony czosnkiem. Do wyprodukowania
34 100 g tego wyrobu powinno zostać zużyte
minimum 68 g mięsa wieprzowego, minimum
34 % mięsa z kurczaka i max. 11 g tłuszczu
wieprzowego

kg

50

kg

100

36 Salceson czosnkowy

kg

200

Salceson włoski - wyrób podrobowy, parzony,
ok. 1,5 kg we flaku Skład: głowy wieprzowe
37
minimum 60 %, mięso wieprzowe minimum
30%

kg

350

31

35

Salceson czarny ozorkowy zawartość mięsa
min. 70%

3

Schab wieprzowy surowy b\k -tkanka
mięśniowa jędrna i jednolita, mięso soczyste i
38 delikatne, barwa jasnoróżowa, otoczone z
wierzchu błoną . Waga jednego kawałka ok. 4
kg, mięso chłodzone

kg

500

39 Słonina wieprzowa bez skóry

kg

50

Szynka z piersi kurczaka - wędlina drobiowa,
40 parzona Skład: mięso z piersi kurczaka
minimum 84 %

kg

300

kg

300

kg

300

kg

150

kg

120

45 Udziec kurczaka z kością (180g-200g)

kg.

300

Mięso wołowe udziec bez kości, bez skóry i
46 słoniny - przerosty: małe równomierne jasne,
barwa mięsa jasno czerwona -chłodzone,

kg

200

47 Wątróbka drobiowa

kg

350

kg

150

Szynka wieprzowa gotowana, z małą ilością
tłuszczu, wędzonka wieprzowa wędzona,
41
parzona Skład: mięso wieprzowe minimum
69%
Szynka konserwowa wieprzowa, prasowana
42
Skład: mięso wieprzowe minimum 60 %
Szynka wędzona - wędlina ciemno wędzona,
43 parzona o kruchym delikatnym smaku Skład:
mięso wieprzowe minimum 82%
44

48

Szynka wiejska - wyrób wędzony, parzony
Skład: mięso wieprzowe minimum 70%

Wyrób garmażeryjny typu pieczeń min 78%
mięsa wieprzowego

4) Oferuję częstotliwość dostaw (Właściwe zaznaczyć X):

dostawy codziennie (dni robocze) w godz. 8:00-11:00
dostawy codziennie (dni robocze) w godz. 11:30-14:30
dostawy 3 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 8:00-11:00
dostawy 3 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 11:30-14:30
dostawy 2 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 8:00-11:00
dostawy 2 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 11:30-14:30
5) Oferuję wymianę reklamowanego asortymentu w dniu jego dostawy, nie później niż do godz.
14:30 ( Właściwe zakreślić) □ TAK □ NIE
6) Czy Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą? ( Właściwe zakreślić) □ TAK □ NIE
7) pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
8) akceptuję(my) bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący załącznik nr ……..
9) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(my) się
zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego .

4

10) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia]2,
11) nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie
niniejszego zamówienia,
12) oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od

do

a)
b)

13)

[nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące
części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom] 3:
l.p.
Nazwa części zamówienia , firmy podwykonawców (o ile są znane)
a)
b)

Podpis(y):
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

1)

2

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

3

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

5

Załącznik nr 1.2 –FORMULARZ OFERTOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na część nr 2

p.n.: „Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS Bramki na rok 2021”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

DA.26.15.2020

1. ZAMAWIAJĄCY:
Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach,
ul. Północna 18, 05-870 Błonie
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez 4:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

3.OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

5. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, akceptuję ją w pełni bez
zastrzeżeń i ograniczeń, zapoznałem się szczegółowo z warunkami wykonania zamówienia i
posiadam niezbędne mi dane do złożenia oferty.
2)gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do
SIWZ oraz jej modyfikacji,
3)ryczałtowa cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

1. cena netto

……………………. zł

2. podatek VAT

……………………..zł

3. cena brutto

……………………..zł

4. słownie cena brutto ……………………………………………………………złotych

4

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

6

Wyliczona wg Tabeli pn:

Lp

Asortyment

1

Jogurt naturalny w kubku 150g
Jogurt owocowy w kubku 150. (różne
2
smaki)
3 Masło o zawartości tłuszczu 82% 200g
Mix tłuszczowy w kostce 200g - całkowita
4 zawartość tłuszczu 76% (64% tłuszcz
roślinny, 12% tłuszcz mleczny)
5 Mleko 2% UHT - 1l
6 Ser biały chudy
7 Ser biały półtłusty min. 3% tłuszczu
8 Ser żółty półtłusty 15%-20% tłuszczu
9 Ser żółty chudy do 13% tłuszczu
10 Śmietana 18% - 400g
11 Ser feta 270g

Jm.

Ilość

szt.

7500

szt.

2000

szt.

4500

szt.

6500

Cena Wartość
Wartość Wartość
VAT
netto
netto
podatku brutto

l. 12000
kg.
400
kg.
700
kg.
350
kg.
200
l.
950
szt.
50

4) Oferuję częstotliwość dostaw (Właściwe zaznaczyć X):

dostawy codziennie (dni robocze) w godz. 8:00-11:00
dostawy codziennie (dni robocze) w godz. 11:30-14:30
dostawy 3 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 8:00-11:00
dostawy 3 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 11:30-14:30
dostawy 2 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 8:00-11:00
dostawy 2 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 11:30-14:30
5) Oferuję wymianę reklamowanego asortymentu w dniu jego dostawy, nie później niż do godz.
14:30 ( Właściwe zakreślić) □ TAK □ NIE
6) Czy Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą? ( Właściwe zakreślić) □ TAK □ NIE
7) pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
8) akceptuję(my) bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący załącznik nr ……..
9) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(my) się
zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego .
10) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia]5,
11) nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie
niniejszego zamówienia,
12) oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

5

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

7

l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od

do

c)
d)

13)

[nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące
części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom] 6:
l.p.
Nazwa części zamówienia , firmy podwykonawców (o ile są znane)
c)
d)

Podpis(y):
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

2)

6

Wykonawca usuwa niepotrzebne.
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Załącznik nr 1.3 –FORMULARZ OFERTOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na część nr 3 p.n.: „Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS Bramki na rok 2021”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

DA.26.15.2020

1. ZAMAWIAJĄCY:
Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach,
ul. Północna 18, 05-870 Błonie
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez 7:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

3.OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

6. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, akceptuję ją w pełni bez
zastrzeżeń i ograniczeń, zapoznałem się szczegółowo z warunkami wykonania zamówienia i
posiadam niezbędne mi dane do złożenia oferty.
2)gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do
SIWZ oraz jej modyfikacji,
3)ryczałtowa cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

1. cena netto

……………………. zł

2. podatek VAT

……………………..zł

3. cena brutto

……………………..zł

4. słownie cena brutto ……………………………………………………………złotych
Wyliczona wg Tabeli pn:

7

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

9

Lp

Asortyment

Jm.

Cena
Wartość
Wartość
Ilość jednostkowa
VAT
netto
podatku
netto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ananasy w puszce 565g
Aromaty 9 ml
Barszcz biały 66g
Bazylia 10g
Brzoskwinie 820g
Budyń bez cukru 60g
Budyń śmietankowy 60g
Chrzan 320g
Cukier 1kg
Cukier puder 0,5kg
Cukier waniliowy 32g
Cynamon 20g
Czosnek granulowany 20g
Drożdże 100g
Dżem niskosłodzony 270g
Fasola czerwona
konserwowa 400g
Fasola sucha Jaś 500g
Galaretka owocowa z
cukrem 90g
Gałka muszkatołowa 20g
Groszek konserwowy 400g
Herbata granulowana 100g
Imbir 15g
Kakao 100g
Kasza bulgur 1kg
Kasza gryczana 1kg
Kasza jęczmienna 1kg
Kasza manna 1kg
Kawa inka 250g
Kawa zbożowa 500g
Ketchup 500g min. 35% wkł.
koncentrat
Kisiel bez cukru 77g
Koncentrat pomidorowy
900g
Kukurydza konserwowa
400g
Kwasek cytrynowy 50g
Liście laurowe 10g
Majeranek 10g
Majonez 420g
Mak 1kg
Makaron krajanka gruba

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

100
240
900
100
100
700
400
150
3500
80
280
350
350
200
2100

szt.

150

szt.

300

szt.

1500

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

20
500
250
100
320
50
100
120
150
70
45

szt.

250

szt.

1000

szt.

320

szt.

400

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

50
400
250
350
30
500

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Wartość
brutto
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Makaron lasagne
Makaron muszelki 1kg
Makaron nitki 500g
Makaron rurki 1kg
Makaron spaghetti 500g
Makaron świderki 1kg
Mąka pszenna typ 480 1kg
Mąka ziemniaczana 1kg
Miód naturalny 1l
Musli owocowe 1kg
Musztarda 200g
Ocet 0,5l
Ogórki konserwowe 870g
Olej 1l
Oregano 10g
Otręby owsiane 1kg
Papryka konserwowa 870g
Papryka mielona ostra 20g
Papryka mielona słodka 20g
Papryka wędzona 20g
Pestki dyni 1kg
Pestki słonecznika 1kg
Pieprz naturalny mielony
15g
Płatki jęczmienne
Płatki kukurydzane
Płatki owsiane 1kg
Płatki żytnie
Proszek do pieczenia 36g
Przyprawa do drobiu 20g
Przyprawa do ryb 20g
Rodzynki 200g
Ryż 1kg
Sałatka szwedzka 850g
Soda oczyszczona 80g
Sól 1kg
Szczawa konserwowy 320g
Szczaw mielony 290g
Śliwki suszone 100g
Susz warzywny 1 kg
Tymianek 10g
Vegetta 200g (lub
równoważne)
Wiórki kokosowe
Ziele angielskie 20g
Zupa grzybowa 37g
Zupa ogonowa 62g
Zupa pieczarkowa 44g

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

40
200
300
100
120
400
1400
60
30
220
210
50
50
700
110
40
50
40
120
40
50
50

szt.

1100

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

200
200
200
200
150
450
200
140
350
100
50
450
180
300
10
50
100

szt.

450

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

40
400
900
900
900
11

85
86

Żelatyna 50g
Żurawina suszona 500g

szt.
szt.

200
100

4) Oferuję częstotliwość dostaw (Właściwe zaznaczyć X):

dostawy codziennie (dni robocze) w godz. 8:00-11:00
dostawy codziennie (dni robocze) w godz. 11:30-14:30
dostawy 3 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 8:00-11:00
dostawy 3 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 11:30-14:30
dostawy 2 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 8:00-11:00
dostawy 2 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 11:30-14:30
5) Oferuję wymianę reklamowanego asortymentu w dniu jego dostawy, nie później niż do godz.
14:30 ( Właściwe zakreślić) □ TAK □ NIE
6) Czy Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą? ( Właściwe zakreślić) □ TAK □ NIE
7) pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
8) akceptuję(my) bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący załącznik nr ……..
9) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(my) się
zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego .
10) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia]8,
11) nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie
niniejszego zamówienia,
12) oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od

do

e)
f)

13)

[nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące
części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]9:
l.p.

Nazwa części zamówienia , firmy podwykonawców (o ile są znane)

e)
f)

Podpis(y):
8

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

9

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

12

l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

3)

13

Załącznik nr 1.4 –FORMULARZ OFERTOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na część nr 4 p.n.: „Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS Bramki na rok 2021”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

DA.26.15.2020

1. ZAMAWIAJĄCY:
Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach,
ul. Północna 18, 05-870 Błonie
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez 10:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

7. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, akceptuję ją w pełni bez
zastrzeżeń i ograniczeń, zapoznałem się szczegółowo z warunkami wykonania zamówienia i
posiadam niezbędne mi dane do złożenia oferty.
2)gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do
SIWZ oraz jej modyfikacji,
3)ryczałtowa cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

1. cena netto

……………………. zł

2. podatek VAT

……………………..zł

3. cena brutto

……………………..zł

4. słownie cena brutto ……………………………………………………………złotych
Wyliczona wg Tabeli pn:

10

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

14

Lp
1
2
3
4
5

Asortyment
Bułka paryska 450g
Bułka kajzerka 50g
Bułka słodka 100g
Chleb pszenno-żytni 500g
Chleb razowy 500g

Jm.

Ilość

Cena
Wartość
VAT
netto
netto

Wartość
podatku

Wartość
brutto

szt. 14000
szt.
600
szt.
400
szt. 9500
szt. 3300

4) Oferuję częstotliwość dostaw (Właściwe zaznaczyć X):

dostawy codziennie (dni robocze) w godz. 8:00-11:00
dostawy codziennie (dni robocze) w godz. 11:30-14:30
dostawy 3 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 8:00-11:00
dostawy 3 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 11:30-14:30
dostawy 2 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 8:00-11:00
dostawy 2 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 11:30-14:30
5) Oferuję wymianę reklamowanego asortymentu w dniu jego dostawy, nie później niż do godz.
14:30 ( Właściwe zakreślić) □ TAK □ NIE
6) Czy Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą? ( Właściwe zakreślić) □ TAK □ NIE
7) pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
8) akceptuję(my) bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący załącznik nr ……..
9) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(my) się
zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego .
10) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia]11,
11) nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie
niniejszego zamówienia,
12) oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od

do

g)
h)

13)

[nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące
części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom] 12:
l.p.
Nazwa części zamówienia , firmy podwykonawców (o ile są znane)
g)

11

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

12

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

15

h)

Podpis(y):
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

4)

16

Załącznik nr 1.5 –FORMULARZ OFERTOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na część nr 5 p.n.: „Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS Bramki na rok 2021”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

DA.26.15.2020

1. ZAMAWIAJĄCY:
Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach,
ul. Północna 18, 05-870 Błonie
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez 13:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

8. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, akceptuję ją w pełni bez
zastrzeżeń i ograniczeń, zapoznałem się szczegółowo z warunkami wykonania zamówienia i
posiadam niezbędne mi dane do złożenia oferty.
2)gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do
SIWZ oraz jej modyfikacji,
3)ryczałtowa cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

1. cena netto

……………………. zł

2. podatek VAT

……………………..zł

3. cena brutto

……………………..zł

4. słownie cena brutto ……………………………………………………………złotych
Wyliczona wg Tabeli pn:

13

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

17

Lp

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Asortyment

Botwina
Brokuły
Buraki czerwone
Cebula
Cukinia
Czosnek główki
Fasola szparagowa
Gruszki
Jabłka
Kalafior
Kapusta biała
Kapusta czerwona
Kapusta kiszona
Kapusta pekińska
Kapusta włoska
Koper
Marchew
Natka pietruszki
Ogórki kiszone
Ogórki świeże
Papryka świeża
Pieczarki
Pietruszka korzeń
Pomidory
Por
Rabarbar
Rzodkiewka
Sałata lodowa
Sałata masłowa
Seler
Szczypior
Truskawki
Wiśnie
Ziemniaki
Ziemniaki młode
Banany
Cytryny

Jm.

Ilość

pęczek
kg
kg
kg
kg
główki
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
pęczek
kg
pęczek
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
pęczek
szt.
szt.
kg
pęczek
kg
kg
kg
kg
kg.
kg.

120
400
500
400
100
200
100
1000
4000
250
400
300
360
350
50
1200
1500
1200
560
460
160
150
900
700
500
60
2000
80
1500
1000
1200
160
40
14500
500
400
150

Cena
jednostkowa
netto

VAT

Wartość Wartość Wartość
netto
podatku brutto

4) Oferuję częstotliwość dostaw (Właściwe zaznaczyć X):

dostawy codziennie (dni robocze) w godz. 8:00-11:00
dostawy codziennie (dni robocze) w godz. 11:30-14:30
18

dostawy 3 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 8:00-11:00
dostawy 3 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 11:30-14:30
dostawy 2 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 8:00-11:00
dostawy 2 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 11:30-14:30
5) Oferuję wymianę reklamowanego asortymentu w dniu jego dostawy, nie później niż do godz.
14:30 ( Właściwe zakreślić) □ TAK □ NIE
6) Czy Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą? ( Właściwe zakreślić) □ TAK □ NIE
7) pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
8) akceptuję(my) bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący załącznik nr ……..
9) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(my) się
zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego .
10) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia]14,
11) nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie
niniejszego zamówienia,
12) oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od

do

i)
j)

13)

[nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące
części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]15:
l.p.
Nazwa części zamówienia , firmy podwykonawców (o ile są znane)
i)
j)

Podpis(y):
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

5)

14

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

15

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

19

Załącznik nr 1.6 –FORMULARZ OFERTOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na część nr 6 p.n.: „Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS Bramki na rok 2021”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

DA.26.12.2020

1. ZAMAWIAJĄCY:
Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach,
ul. Północna 18, 05-870 Błonie
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez 16:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

3.OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

9. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, akceptuję ją w pełni bez
zastrzeżeń i ograniczeń, zapoznałem się szczegółowo z warunkami wykonania zamówienia i
posiadam niezbędne mi dane do złożenia oferty.
2)gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do
SIWZ oraz jej modyfikacji,
3)ryczałtowa cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

1. cena netto

……………………. zł

2. podatek VAT

……………………..zł

3. cena brutto

……………………..zł

4. słownie cena brutto ……………………………………………………………złotych
Wyliczona wg Tabeli pn:

16

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

20

Lp

1
2
3
4
5
6

Asortyment

Jm.

Panga biała filet mrożony b/sk kg
Mintaj filet mrożony b/sk
kg
Okoń nilowy mrożony b/sk
kg
Paprykarz w puszce 300g
szt.
Ryba wędzona
kg
Śledź płaty
kg

Cena
Ilość jednostkowa VAT
netto

Wartość
netto

Wartość
podatku

Wartość
brutto

1000
100
100
300
500
300

4) Oferuję częstotliwość dostaw (Właściwe zaznaczyć X):

dostawy codziennie (dni robocze) w godz. 8:00-11:00
dostawy codziennie (dni robocze) w godz. 11:30-14:30
dostawy 3 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 8:00-11:00
dostawy 3 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 11:30-14:30
dostawy 2 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 8:00-11:00
dostawy 2 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 11:30-14:30
5) Oferuję wymianę reklamowanego asortymentu w dniu jego dostawy, nie później niż do godz.
14:30 ( Właściwe zakreślić) □ TAK □ NIE
6) Czy Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą? ( Właściwe zakreślić) □ TAK □ NIE
7) pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
8) akceptuję(my) bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący załącznik nr ……..
9) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(my) się
zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego .
10) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia]17,
11) nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie
niniejszego zamówienia,
12) oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od

do

k)
l)

13)

[nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące
części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]18:

17

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

18

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

21

l.p.

Nazwa części zamówienia , firmy podwykonawców (o ile są znane)

k)
l)

Podpis(y):
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

6)

22

Załącznik nr 1.7 –FORMULARZ OFERTOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na część nr 7 p.n.: „Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS Bramki na rok 2021”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

DA.26.15.2020

1. ZAMAWIAJĄCY:
Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach,
ul. Północna 18, 05-870 Błonie
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez 19:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

3.OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

10.
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, akceptuję ją w pełni bez
zastrzeżeń i ograniczeń, zapoznałem się szczegółowo z warunkami wykonania zamówienia i
posiadam niezbędne mi dane do złożenia oferty.
2)gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do
SIWZ oraz jej modyfikacji,
3)ryczałtowa cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

1. cena netto

……………………. zł

2. podatek VAT

……………………..zł

3. cena brutto

……………………..zł

4. słownie cena brutto ……………………………………………………………złotych
Wyliczona wg Tabeli pn:

19

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.
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Asortyment
Jaja (65-70g)

Jm.

Ilość

szt.

40000

Cena netto

Wartość Netto

VAT

Wartość
podatku

Wartość
brutto

4) Oferuję częstotliwość dostaw (Właściwe zaznaczyć X):

dostawy codziennie (dni robocze) w godz. 8:00-11:00
dostawy codziennie (dni robocze) w godz. 11:30-14:30
dostawy 3 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 8:00-11:00
dostawy 3 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 11:30-14:30
dostawy 2 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 8:00-11:00
dostawy 2 razy w tygodniu (dni robocze) w godz. 11:30-14:30
5) Oferuję wymianę reklamowanego asortymentu w dniu jego dostawy, nie później niż do godz.
14:30 ( Właściwe zakreślić) □ TAK □ NIE
6) Czy Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą? ( Właściwe zakreślić) □ TAK □ NIE
7) pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
8) akceptuję(my) bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący załącznik nr ……..
9) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(my) się
zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego .
10) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia]20,
11) nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie
niniejszego zamówienia,
12) oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od

do

m)
n)

13)

[nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące
części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom] 21:
l.p.
Nazwa części zamówienia , firmy podwykonawców (o ile są znane)
m)
n)

Podpis(y):
20

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

21

Wykonawca usuwa niepotrzebne.
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l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

7)

Załącznik nr 2 do SIWZ
Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej
im. Księdza Kardynała Józefa Glempa
w Bramkach, ul. Północna 18
05-870 Błonie
Wykonawca:
……………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………………………
(imię, nazwisko,stanowisko/podstawa
do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

DA.26.15.2020
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa artykułów
żywnościowych dla DPS Bramki na rok 2021”, oświadczam, w odniesieniu do części,

których dotyczy oferta, określonych w formularzach ofertowych, co następuje:
1.INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
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Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w SIWZ w Rozdziale V .

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

2.INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w SIWZ

w Rozdziale V polegam na zasobach następującego/ych

podmiotu/…………………………………………………………………………………………….……………………………………..,
w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
UWAGA! Proszę wypełnić pkt. 2 jeżeli dotyczy!

3.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.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej
im. Księdza Kardynała Józefa Glempa
w Bramkach, ul. Północna 18
05-870 Błonie
Wykonawca:
………………………………..…………
……………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………………………
…………………………………………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA NR DA.26.15.2020
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów
żywnościowych dla DPS Bramki na rok 2021”, oświadczam, w odniesieniu do części,

których dotyczy oferta, określonych w formularzach ofertowych, co następuje:
1.OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
a) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt
12-23 ustawy Pzp.
Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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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:

………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
2.OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu,

tj.:

…………………………………………………………………….………………………

(podać

pełną

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
UWAGA! Proszę wypełnić pkt. 2 jeżeli dotyczy!

3.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.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634)

DA.26.15.2020
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa artykułów
żywnościowych dla DPS Bramki na rok 2021” w odniesieniu do części, których dotyczy
oferta, określonych w formularzach ofertowych, co następuje:
Niniejszym oświadczam, że należę/ nie należę (niepotrzebne skreślić) do tej samej grupy
kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu.
Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty

l.p.

Wskazanie wykonawcy

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej
grupy kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
………………………………………………………………………………………
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
UWAGA!
Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego
na stronie internetowej, informacji z otwarcia ofert zawierającej nazwy i adresy
wykonawców, którzy złożyli oferty.
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Załącznik nr 5.1 – WYKAZ DOSTAW - dla część 1

ZAMAWIAJĄCY:
Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach,
ul. Północna 18, 05-870 Błonie.
WYKONAWCA:
L.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn:

„Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS Bramki na rok 2021”.
Oświadczam, że wykonałem/liśmy nw. dostawy

L.p.

Przedmiot
dostawy

Wartość
wykonanej
dostawy
netto w
[PLN]* :

Data wykonania (miesiąc /
rok)
początek

zakończenie

Podmiot na
rzecz którego
dostawy
zostały
wykonane
(nazwa)

1

2

UWAGA! Wykonawca obowiązany jest załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz,
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
*-W przypadku, gdy wartości te wyrażone są w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN wg
średniego kursu NBP na dzień ogłoszenia przetargu.

PODPIS(Y):
…………………………………………………………………………………………………..
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
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Załącznik nr 5.2 – WYKAZ DOSTAW - dla część 2

ZAMAWIAJĄCY:
Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach,
ul. Północna 18, 05-870 Błonie.
WYKONAWCA:
L.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn:

„Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS Bramki na rok 2021”.
Oświadczam, że wykonałem/liśmy nw. dostawy

L.p.

Przedmiot
dostawy

Wartość
wykonanej
dostawy
netto w
[PLN]* :

Data wykonania (miesiąc /
rok)
początek

zakończenie

Podmiot na
rzecz którego
dostawy
zostały
wykonane
(nazwa)

1

2

UWAGA! Wykonawca obowiązany jest załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz,
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
*-W przypadku, gdy wartości te wyrażone są w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN wg
średniego kursu NBP na dzień ogłoszenia przetargu.

PODPIS(Y):
…………………………………………………………………………………………………..
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
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Załącznik nr 5.3 – WYKAZ DOSTAW - dla część 3

ZAMAWIAJĄCY:
Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach,
ul. Północna 18, 05-870 Błonie.
WYKONAWCA:
L.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn:

„Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS Bramki na rok 2021”.
Oświadczam, że wykonałem/liśmy nw. dostawy

L.p.

Przedmiot
dostawy

Wartość
wykonanej
dostawy
netto w
[PLN]* :

Data wykonania (miesiąc /
rok)
początek

zakończenie

Podmiot na
rzecz którego
dostawy
zostały
wykonane
(nazwa)

1

2

UWAGA! Wykonawca obowiązany jest załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz,
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
*-W przypadku, gdy wartości te wyrażone są w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN wg
średniego kursu NBP na dzień ogłoszenia przetargu.

PODPIS(Y):
…………………………………………………………………………………………………..
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
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Załącznik nr 5.4 – WYKAZ DOSTAW - dla część 4

ZAMAWIAJĄCY:
Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach,
ul. Północna 18, 05-870 Błonie.
WYKONAWCA:
L.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn:

„Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS Bramki na rok 2021”.
Oświadczam, że wykonałem/liśmy nw. dostawy

L.p.

Przedmiot
dostawy

Wartość
wykonanej
dostawy
netto w
[PLN]* :

Data wykonania (miesiąc /
rok)
początek

zakończenie

Podmiot na
rzecz którego
dostawy
zostały
wykonane
(nazwa)

1

2

UWAGA! Wykonawca obowiązany jest załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz,
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
*-W przypadku, gdy wartości te wyrażone są w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN wg
średniego kursu NBP na dzień ogłoszenia przetargu.

PODPIS(Y):
…………………………………………………………………………………………………..
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
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Załącznik nr 5.5 – WYKAZ DOSTAW - dla część 5

ZAMAWIAJĄCY:
Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach,
ul. Północna 18, 05-870 Błonie.
WYKONAWCA:
L.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn:

„Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS Bramki na rok 2021”.
Oświadczam, że wykonałem/liśmy nw. dostawy

L.p.

Przedmiot
dostawy

Wartość
wykonanej
dostawy
netto w
[PLN]* :

Data wykonania (miesiąc /
rok)
początek

zakończenie

Podmiot na
rzecz którego
dostawy
zostały
wykonane
(nazwa)

1

2

UWAGA! Wykonawca obowiązany jest załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz,
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
*-W przypadku, gdy wartości te wyrażone są w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN wg
średniego kursu NBP na dzień ogłoszenia przetargu.

PODPIS(Y):
…………………………………………………………………………………………………..
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
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Załącznik nr 5.6 – WYKAZ DOSTAW - dla część nr 6

ZAMAWIAJĄCY:
Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach,
ul. Północna 18, 05-870 Błonie.
WYKONAWCA:
L.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn:

„Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS Bramki na rok 2021”.
Oświadczam, że wykonałem/liśmy nw. dostawy

L.p.

Przedmiot
dostawy

Wartość
wykonanej
dostawy
netto w
[PLN]* :

Data wykonania (miesiąc /
rok)
początek

zakończenie

Podmiot na
rzecz którego
dostawy
zostały
wykonane
(nazwa)

1

2

UWAGA! Wykonawca obowiązany jest załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz,
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
*-W przypadku, gdy wartości te wyrażone są w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN wg
średniego kursu NBP na dzień ogłoszenia przetargu.

PODPIS(Y):
…………………………………………………………………………………………………..
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
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Załącznik nr 5.7 – WYKAZ DOSTAW - dla część nr 7

ZAMAWIAJĄCY:
Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach,
ul. Północna 18, 05-870 Błonie.
WYKONAWCA:
L.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn:

„Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS Bramki na rok 2021”.
Oświadczam, że wykonałem/liśmy nw. dostawy

L.p.

Przedmiot
dostawy

Wartość
wykonanej
dostawy
netto w
[PLN]* :

Data wykonania (miesiąc /
rok)
początek

zakończenie

Podmiot na
rzecz którego
dostawy
zostały
wykonane
(nazwa)

1

2

UWAGA! Wykonawca obowiązany jest załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz,
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
*-W przypadku, gdy wartości te wyrażone są w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN wg
średniego kursu NBP na dzień ogłoszenia przetargu.

PODPIS(Y):
…………………………………………………………………………………………………..
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
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Załącznik nr 6 do SIWZ

…………………………….
pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
w odniesieniu do części, których dotyczy oferta, określonych w formularzach
ofertowych, co następuje:

dot. DA.26.15.2020
Ja, niżej podpisany: ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Prowadzący gospodarstwo rolne/działalność gospodarczą * /nazwa i adres wykonawcy/
…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………
……………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………… .
Oświadczam, że:
1. Jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.
1 pkt. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz.
535, z późn, zm.)*
2. Stosuję zasady dobrej praktyki higienicznej (GHP) zgodnie z wymaganiami art. 59 i 68 ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149).
* niepotrzebne skreślić

Oświadczenie sporządzone według niniejszego wzoru należy dołączyć do oferty.

…………………………….....
miejscowość i data

…………………………
podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 7 do SIWZ
-WZÓRUMOWA NR ......./......................
w ramach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

zawarta w dniu .............................. w Bramkach, pomiędzy:
Powiat Warszawski Zachodni ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP 527-218-53-41
W imieniu, którego i na rzecz , którego działa:
Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach,
05 – 870 Błonie, ul. Północna 18
zwanym dalej Zamawiającym
reprezentowanym przez:
1. Seweryna Chruścińskiego – dyrektora
2. Jolanta Ciura – główną księgową
a firmą:
…………………………………………………………………………………………………...
z siedzibą w ………………………przy ul. ……………………………………………………
NIP: …………………….., REGON:………………………………,
zwaną dalej Wykonawcą
reprezentowaną przez:
1. …………………………………….-………………
2. …………………………………….-………………
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy (wg. ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843)
w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa ………………………………………………………………………………………… do
Domu Pomocy Społecznej w Bramkach, w ilości i cenach określonych w ofercie Wykonawcy,
która stanowi integralną część niniejszej umowy.
2. Dostawy będą się odbywały ……………………………………… (zgodnie ze złożoną ofertą)
3. Dostawy będą realizowane na podstawie zamówienia przesłanego (telefonicznie, faxem,
e-mailem) ………………………………………………………………………………… do Domu Pomocy Społecznej
w Bramkach odbywać się będzie nieodpłatnie transportem Wykonawcy wraz z wniesieniem
asortymentu do magazynu.
4. W zamówieniu Zamawiający przekaże rodzaj i ilość zamawianych produktów jakie mają być
dostarczone.
5. Korygowanie zamówionych produktów może nastąpić w przeddzień dostawy do godziny 15:00
6. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma wskazanego w ust. 2 terminu, Zamawiający w takiej
sytuacji uprawniony będzie do naliczenia kary umownej w oparciu o § 5 ust. 1.
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7. Wykonawca winien dostarczyć towar w stanie nadającym się do spożycia zgodnie z Polskimi
Normami oraz normami HACCP. Wykonawca udziela gwarancji Zamawiającemu, że towar jest
dobrej jakości.
8. Zamawiający, korzystając z prawa opcji określonego w SIWZ, określił maksymalną wielkość
przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w
przypadku zwiększenia potrzeb Domu, na rzecz którego prowadzone jest postępowanie.
§2
1.

2.

3.

Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie naliczane za faktycznie wykonane
dostawy na podstawie cen jednostkowych wskazanych w Formularzu ofertowym, stanowiącym
załącznik nr 1 do umowy.
Strony ustalają, że łączna kwota wynagrodzenia dla Wykonawcy z tytułu realizacji dostaw
objętych umową w całym okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć kwoty …. zł
brutto (słownie: ……….), w tym należny podatek VAT.
Wykonawcy nie przysługują roszczenia o realizację całości przedmiotu zamówienia jeżeli
potrzeby Zamawiającego w tym zakresie będą mniejsze do 30%.
§3

Strony ustaliły, iż:
1. Zapłata za przedmiot umowy będzie następować partiami po dostarczeniu towaru
i
wystawieniu przez Wykonawcę faktury.
2. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 21 dni od daty dostarczenia faktury
Zamawiającemu.
3. Dane do faktury:

Nabywca – Powiat Warszawski Zachodni ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki,
NIP 527-218-53-41
Odbiorca – Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach ul. Północna 18,
05-870 Błonie
§4
1. Umowa została zawarta na czas określony od 02.01.2021r. do 31.12.2021r., w czasie której
ceny zaoferowane przez Wykonawcę nie będą podlegały zmianie z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiana ceny jednostkowej brutto może nastąpić przypadku zmiany stawek VAT.
§5
Strony ustalają, że:
1. Za nieterminową dostawę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 100 zł kary za każdy dzień
zwłoki, licząc od następnej rozpoczętej godziny, w którym dostawa miała być zrealizowana;
2. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu 100 zł kary za każdy dzień zwłoki, licząc od następnej rozpoczętej godziny
opóźnienia (w przypadku, gdy Wykonawca zadeklarował w ofercie wymianę reklamowanego
asortymentu w tym samym dniu co dzień dostawy, nie później niż do godziny 15:00).
3. Za złą jakość dostawy (towaru) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości
100 zł dziennie, jak za zwłokę w dostawie, licząc od dnia, w którym zakwestionowano jakość
dostawy, aż do dnia dostarczenia towaru bez wad.
4. Odstąpienia od umowy z winy wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w
wysokości 10% łącznej szacunkowej kwoty wynagrodzenia zawartej w § 2 ust. 2.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie faktury.
6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę
umowną.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej
Wykonawcy należności.
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§6
1. Zamawiający w momencie odbioru przedmiotu umowy, dokonywać będzie odbioru
jakościowego i ilościowego. Pracownik Zamawiającego potwierdzi odbiór przez podpisanie
faktury VAT.
2. Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia towaru i żądania towaru bez wad w przypadku:
 Złej jakości dostarczonego towaru,
 Dostarczenia towaru w asortymencie niezgodnym z zamówieniem.
3. W przypadku zakwestionowania towaru lub braku asortymentu w zamówieniu, zamawiający
powiadomi niezwłocznie wykonawcę, podając przyczynę odmowy przyjęcia towaru.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianego przedmiotu zamówienia
między poszczególnymi pozycjami przedmiotu umowy do wysokości ogólnej wartości
przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 2. Zmiany ilości zamawianego przedmiotu umowy
mogą nastąpić w przypadku zmiany zapotrzebowania Zamawiającego w zakresie przedmiotu
umowy.
5. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest wysokiej jakości zgodnie z
obowiązującymi normami i wymogami. Na etykietach jednostkowych musi być podany skład
produktu i wartość odżywcza. Termin przydatności do spożycia musi być czytelny i opisany
na etykietach jednostkowych zamawianych produktów oraz ma być nie krótszy niż 5 dni od
daty dostawy.
6. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonej
żywności do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia określonych na
czytelnych etykietach.
7. W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej, handlowej czy braku
dokumentów jakościowych Zamawiający odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamację
e-mailem, faxem lub telefonicznie w dniu dostawy, chyba że do stwierdzenia niewłaściwej
jakości żywności dojdzie w terminie późniejszym.
8. Towar będzie dostarczany w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie
transportu w sposób określony odpowiednimi przepisami GMP/GHP. Na opakowaniu powinna
znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę produkcji
oraz nazwę i adres producenta.
§7
1. W przypadku niedotrzymania warunków przez jedną ze stron, drugiej stronie przysługuje
prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę zapłaci on 10 % wartości
zamówienia.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających Zamawiającego Wykonawca
może żądać zapłaty jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy.
4. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia drugiej
stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
5. Oświadczenie winno zawierać uzasadnienie.
§8
1.
2.
3.

Reklamacje z tytułu jakości lub ilości będą składane przez zamawiającego telefonicznie, faxem
lub drogą elektroniczną do wykonawcy niezwłocznie po stwierdzeniu wad towaru.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania reklamacji e-mailem
na adres zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia reklamacji i wymiany na towary wolne od wad, na
własny koszt, niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia po dniu zgłoszenia
reklamacji do godz. 15.30*/w dniu dostawy do godziny 15.30*.
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§9
1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez potrzeby
wyznaczenia dodatkowego terminu i żądać kary umownej za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie przedmiotu umowy w przypadku wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z
umową, potwierdzonego dwukrotnym wysłaniem powiadomienia, o którym mowa § 6 ust. 3.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 145 ustawy PZP.
§ 10
W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części umowy.
§ 11
1. Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zamawiający informuje iż jest Administratorem
danych osobowych, które przetwarzane mogą być w celu wykonania niniejszej umowy.
2. Dane osobowe przetwarzane będą wówczas na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych
osobowych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego, oraz co do których może mieć
dostęp w trakcie realizacji umowy i w związku z wykonywaniem zadań zleconych przez
Zamawiającego zarówno w trakcie trwania umowy jak również po jej ustaniu.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych
osobowych o ile nie są one jawne.
5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi
zobowiązaniami, może być uznane przez Zleceniodawcę za naruszenie przepisów o ochronie
danych osobowych.
6. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności
dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią
informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1330 ze zm.).
§ 12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
W razie sporu o wykonanie umowy przed skierowaniem sprawy na drogę sądową strony winny
wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity; Dz. U. z
2019r., poz. 1843).
§ 15
Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy, nie uzgodnione polubownie
rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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§ 16
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego jeden dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA
*

ZAMAWIAJĄCY

zapis zostanie dostosowany do treści oferty wykonawcy
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