SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
Kaczyna 50, 34 – 123 Chocznia
tel./fax. (33) 8730379
www.soswkaczyna.iaw.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOT
OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 11 ust. 8 USTAWY Z DNIA
29 STYCZNIA 2004 r. - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI
(ZGODNIE Z ZALECENIEM POKONTROLNYM)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaczyna – grudzień 2016
Niniejszy dokument zawiera specyfikację istotnych warunków zamówienia, informacje na
temat warunków formalnych dotyczących wykonawców, informacje o procedurze składania
i otwierania ofert oraz kryteria wyboru ofert.
Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
Zamawiający

I.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Kaczyna 50, 34 – 123 Chocznia,
województwo małopolskie.
Tryb udzielenia zamówienia

II.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie

1.

z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2015r. poz.2146 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Prawo Zamówień Publicznych
(upup).
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowo mniejszej niż kwoty określone

2.

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
3.

W sprawach nieuregulowanych w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.

Opis przedmiotu zamówienia.

1.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa żywności z podziałem na 8 zadań:
a/ dostawa pieczywa
b/ dostawa artykułów spożywczych
c/ dostawa produktów mleczarskich
d/ dostawa mięsa
e/ dostawa warzyw, owoców i jaj
f/ dostawa mrożonek
g/ dostawa mięsa drobiowego, podrobów
h/ dostawa przetworów mięsnych

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 (dot. poszczególnego
zadania).
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie przewiduje udzielenia
zamówień uzupełniających.

5.Wadium nie jest wymagane.
6. Wspólny słownik CPV: 15.00.00.00-8 produkty spożywcze i napoje.

IV.

Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga aby wykonawca realizował zamówienie w okresie od 02.01.2017r.
do 31.12.2017r. ( z wyłączeniem lipca i sierpnia - wakacje)

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnianych warunków
W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który:
a)nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn o których
mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
b) złoży ofertę wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ust.
1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 2) i dokumentami
określonymi w pkt VII.6b. niniejszej specyfikacji,
c) złożył ofertę wraz z oświadczeniem o stosowaniu systemu HACCP (załącznik nr 3).
1.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

VI.

Zasady porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów

1.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca
przekazują pisemnie lub faksem,
Numer faksu zamawiającego: 033 8730379.

2.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekaże dokumenty lub informacje o których mowa
w pkt 1, faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

3.

Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 pkt 3 upzp
nie później niż do 22.12.2016r. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

VII.

Sposób przygotowania oferty

1.

Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
specyfikacji.

2.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Oferty nieczytelne nie będą
rozpatrywane.

3.

Oferta a także składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby
upoważnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą
z właściwego rejestru.

4.

Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone
imienną pieczątką.

5.

Oferta winna być przekazana zamawiającemu listem poleconym lub złożona bezpośrednio w
sekretariacie jego siedziby w Kaczynie , Kaczyna 50

6.

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

a)

oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 upzp

b)

oświadczenie o stosowaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem żywności HACCP

c)

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 upzp
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w przypadku do osób fizycznych Wykonawca winien złożyć oświadczenie w zakresie
art.24 ust.1 pkt 2 upzp.

7.

Wszystkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane własnoręcznie przez
osoby określone w pkt 3. Brak parafki powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

8.

W przypadku gdyby wykonawca jako załącznik do oferty dołączył kopię jakiegoś
dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby
określone w pkt 3.

9.

Ofertę wraz ze wszystkimi podpisanymi załącznikami ( dla każdego zadania oddzielnie)
należy umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert.

10.

Koperta powinna być zaadresowana (dokładna nazwa i adres zamawiającego) oraz opisana „
przetarg na ...............................”.( wpisać nazwę zadania)

11.

Kopertę poza oznakowaniem wskazanym w pkt 10 należy opatrzyć dokładną nazwą
i adresem wykonawcy.

12.

Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań
jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.
Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać się

13.

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (odpowiednio według zasad
określonych w pkt 12) z napisem na kopercie „WYCOFANE”. Koperty oznaczone
napisem „WYCOFANE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu
poprawności postępowania wykonawcy jego oferta nie będzie otwierana.
VIII. Miejsce i termin składania ofert
1.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Kaczynie, Kaczyna 50 w sekretariacie.

2.

Termin składania ofert upływa dnia 27.12.2016r. o godz. 1100.

3.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Na żądanie wykonawcy zamawiający udziela pisemnego potwierdzenia złożenia oferty wraz

4.

z numerem pod jakim została ona zarejestrowana.
IX. Zasady oceny ofert
1.
W przedmiotowym postępowaniu zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty
według kryterium: cena 100% na poszczególny asortyment ( zadanie).
Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

2.

Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę

3.

na poszczególny asortyment.( zadanie)
W cenie oferty należy uwzględnić koszt transportu dostaw do siedziby zamawiającego

4.

w okresie od 02.01.2017r. do 31.12.2017r (z wyłączeniem lipca i sierpnia – wakacje)
X. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.
XI. Istotne postanowienia umowy
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością.
2. Wykonawca wykonywał będzie zamówienie sukcesywnie na podstawie składanych przez
Zamawiającego zamówień.
3. Wykonawca podczas produkcji jak i podczas transportu zobowiązany jest do stosowania
systemu HACCP.
4. Inne istotne postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 będący
integralną częścią specyfikacji.
XII. Otwarcie i ocena ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Kaczynie, Kaczyna 50,
w sekretariacie

w dniu 27.12.2016r. o godz. 1115.

2. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością ich wpływu do zamawiającego.
Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.

3.

4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania poprawy oczywistych omyłek
rachunkowych i pisarskich w złożonych ofertach zgodnie z zasadami uregulowanymi
w art. 87ust.2 upzp.
XIII. Sposób obliczania ceny – wartości zamówienia.
Cenę określa się poprzez podanie cen jednostkowych netto i brutto pomnożonych przez ilość
zamawianych towarów. Suma wartości netto i brutto jest decydującą o wyborze najkorzystniejszej
oferty.
XIV. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami
Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela pani Małgorzata Dudek
tel. 033 8730379. W godz. od 900 do 1400.
XV. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania
Wykonawca, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów upzp, przysługują środki ochrony
prawnej określone w dziale VI upzp.

Józefa Karkoszka-Warchał
..............................................
Zatwierdzam

Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie
zgodne z przepisem art.22 ust.1 uPZP
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ….................................................
…..........................(wpisać asortyment) w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Kaczynie oświadczam, że spełniam warunki udziału
w postępowaniu wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

..........................................................
(podpis upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy)

........................................................
(miejscowość, data)

Załącznik nr 3 do SIWZ

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

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

pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Oświadczam, że podczas produkcji jak i transportu wyrobów stosowany jest System
Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP.

…....................................
Podpis Wykonawcy

Wzór

załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA DOSTAWY
Nr ….. / 2017
Zawarta w dniu …................... w Kaczynie pomiędzy Powiatem Wadowickim z siedzibą:
ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice zwanym dalej Nabywcą
NIP: 5512129478
reprezentowanym przez :
mgr Józefę Karkoszkę – Warchał - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
z siedzibą: Kaczyna 50, 34 – 123 Chocznia zwanym dalej Odbiorcą
NIP: 551 -11-59-661

REGON: 356319697

a …...........................................................................................................................
z siedzibą: …................................................działającej na podstawie…....................................
reprezentowaną przez :
…............................................................................................. zwanym dalej Dostawcą
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następnej treści:
§ 1.
1. Dostawca zobowiązuje się do sprzedania na rzecz Odbiorcy …..................... niezbędnych
do zaopatrzenia Odbiorcy, zaś Odbiorca zobowiązuje się do odbioru przedmiotu dostawy
oraz zapłacenia umówionej ceny.
2. Wykaz towarów będących przedmiotem umowy oraz obowiązujące w dacie zawarcia
umowy ceny towarów zawiera oferta złożona przez Dostawcę na formularzu asortymentowo
- cenowym stanowiąca integralną część niniejszej umowy
(załącznik nr 1).
3. Zamawiający informuje, że podane w formularzu asortymentowo – cenowym (kalkulacji
cenowej zamówienia) określają przewidywaną ilość produktów spożywczych i zastrzega
sobie prawo zamawiania mniejszej ilości w zależności od potrzeb wynikających
ze zmniejszania się liczby uczniów i pracowników ośrodka uprawnionych do korzystania
ze stołówki szkolnej ( wzmożona zachorowalność lub nieobecność uczniów i pracowników
szkoły z innych przyczyn, wystąpienie dodatkowych dni wolnych od nauki szkolnej).
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany w umowie polegającej
na zwiększeniu ilości dostarczonych produktów spożywczych ze względu na zwiększenie

liczby uczniów lub pracowników ośrodka uprawnionych do korzystania ze stołówki.
4. Obowiązki określone w niniejszej umowie Dostawca zobowiązuje się wykonywać
ze szczególną starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez
siebie działalności gospodarczej.
5. Dostawca oświadcza, że w trakcie produkcji oraz w transporcie stosowany jest System
Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP.
6. Dostawca zobowiązuje się, że dostarczane towary będą zgodne z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawnymi, normami, będą odpowiedniej jakości, a także będą posiadały
odpowiednie walory smakowe, zgodne z oczekiwaniami przeciętnego konsumenta.
§ 2.
1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt i własnym staraniem przedmiotu
dostawy partiami zgodnie z zamówieniem Odbiorcy złożonym telefonicznie lub faksem
na 2 dni przed terminem odbioru dostawy.
2. Wielkość i termin dostawy każdej partii towaru wynikać będzie z jednostronnych
dyspozycji Odbiorcy.
§ 3.
1. Wydanie przez Dostawcę przedmiotu dostawy nastąpi w magazynie Odbiorcy.
2. Wydania przedmiotu dostawy dokonywać będzie w imieniu Dostawcy jego
pracownik, a odbierał przedmiot dostawy w imieniu Odbiorcy – magazynier.
3. Wydanie przedmiotu dostawy poprzedzone będzie badaniem jakości oraz
kontroli terminu przydatności do użytkowania dokonywaną przez przedstawiciela Odbiorcy
w obecności przedstawiciela Dostawcy.
4. Do każdej partii towaru winny być dołączone właściwe dokumenty (atest, świadectwa)
zgodne z odrębnymi przepisami
5. Dostawca ponosi wobec Odbiorcy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
dostarczonych towarów na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
6. W sytuacji gdy przedmiot dostawy dotknięty jest wadą Dostawca zobowiązany jest do jej
usunięcia w terminie 24 godzin od wezwania go przez Odbiorcę do jej usunięcia.
§ 4.
1. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić za dostarczone towary cenę określoną w podanej
ofercie na podstawie faktury wystawionej przez Dostawcę.
2. Zapłata za dostarczony towar następować będzie przelewem za daną partię dostawy
w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania faktury.

§ 5.
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 02.01.2017 do dnia 31.12.2017r.
§ 6.
Zmiany do umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 7.
1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, Odbiorca może odstąpić od umowy
w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy w wypadku określonym w ust. 1 powinno nastąpić w terminie
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

30 dni

3. W przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa w pkt 1 Dostawca może żądać jedynie
wynagrodzenia za część dostawy, wykonaną do daty odstąpienia od umowy.
§ 8.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.(Dz. U .z 2013 poz. 907 z późn. zm.)
§ 9.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

P o d p i s y:
….............................................
(dostawca)

…..............................................
(odbiorca)

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY

załącznik nr 1A

KACZYNA 50, 34-123 CHOCZNIA
TEL./FAX. 033 8730379

Formularz asortymentowo - cenowy

Kaczyna dn.
Składając w imieniu …................................................................................

.

…..................................................................................................................
Działając w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień
Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907z późn. zm. )
zakres dostaw objętych zamówieniem publicznym:

ofertę na: …....................................................................................................
oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

L.p. Opis przedmiotu zamówienia
1.

ilość

Pieczywo wg asortymentu
Chleb pszenno-żytni 1100g

320 szt

Chleb graham 400g

320 szt

Chleb wieloziarnisty 400g

320 szt

Weka 400g

40 szt

Bułka tarta 500g

30 kg
Razem wartość

Cena jedn.
netto
X

Cena jedn.
brutto
X

X

X

…......................................................
(pieczęć i podpis zamawiającego)

Wartość netto
X

…. …............................................
(pieczęć i podpis oferenta)

…................................. dn. …........................

Wartość brutto
X

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY

załącznik nr 1B

Kaczyna 50, 34-123 Chocznia
TEL./fax. 033 8730379

Formularz asortymentowo -cenowy
Składając w imieniu …............................................................................
Kaczyna dn.
…....... …..................................................................................................

Działając w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907z późn. zm.)
zakres dostaw objętych zamówieniem publicznym:

ofertę na:...................................................................................................
oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

L.p. Opis przedmiotu zamówienia
1.

Artykuły spożywcze
Barszcz biały w but. 500g
Bazylia 10g
Chrzan tarty 0,2 l
Ciecierzyca 350 g
Cukier
Fasola „Jaś”
Groch połówki
Herbata 100 szt
Kakao naturalne 150 g
Kasza gryczana
Kasza jaglana 350 g
Kasza manna
Kasza jęczmienna
Kawa zbożowa 24szt
Ketchup 500 g
Konserwy – filet z makreli w oleju 170g
Konserwy – filety śledziowe w oleju 170g
Liść laurowy 6g
Majeranek 8 g
Makaron kokardka 250g
Makaron krajanka 250 g
Makaron łazanka 250g
Makaron świderki 250 g

ilość

40 szt
30 szt
15 szt
30 szt
50 kg
20 kg
20 kg
40 szt
20 szt
10 kg
15 kg
10 kg
70 kg
45 szt
10 szt
80 szt
80 szt
20 szt
15 szt
30 szt
70 szt
50 szt
30 szt

Cena jedn.
netto
X

Cena jedn.
brutto
X

Wartość netto

Wartość brutto

X

X

Makaron tarte ciasto 250 g
Makaron pełnoziarnisty świderki 400 g
Makaron pełnoziarnisty kokardka 400 g
Mąka pszenna
Ogórki kwaszone 0,9 l
Olej rzepakowy 1l
Oliwa z oliwek 1L
Oregano 10 g
Papryka mielona słodka 20 g
Pieprz 20g
Pomidory krojone 400 g
Przecier ogórkowy 370 g
Płatki owsiane
Przyprawa do sałatek 20 g
Ryż
Ryż brązowy
Sól niskosodowa z magnezem i potasem 350g
Tuńczyk w oleju 170g
Tymianek 10 g
Ziele angielskie 15 g
Zioła prowansalskie
Żur w butelce 500 ml

30 szt
30 szt
30 szt
100 kg
140 szt
75 szt
5 szt
30 szt
40 szt
55 szt
150 szt
60 szt
15 kg
10 szt
30 kg
50 kg
110 szt
100 szt
25 szt
15 szt
30 szt
40 szt
Razem wartość

X

…..............................................................................
(pieczęć i podpis zamawiającego)

X

….........................................................................
(pieczęć i podpis oferenta)

.................................... dn. ......................

Załącznik nr 1C
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY
Kaczyna 50, 34-123 Chocznia
TEL. 033 8730379

Formularz asortymentowo- cenowy

Składając w imieniu ....................................................................................
Kaczyna dn.
......................................................................................................... …........
Działając w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień
Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907z późn. zm.)
zakres dostaw objętych zamówieniem publicznym:

ofertę na: .....................................................................................................
oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

L.p. Opis przedmiotu zamówienia
1.

Ilość

Produkty mleczarskie :
Margaryna mleczna 250g
Masło 200 g
Mleko but. 2 % 1 L
Ser mozzarella 125 g
Ser feta
Serek wiejski 200g
Serek wędzony
Ser żółty
Ser górski 80 g
Śmietana 15% 500 g
Twaróg 1 kg
Drożdże 100 g
Jogurt naturalny 405 g

Cena jedn.
netto
X

Cena jedn.
brutto
X

X

X

Wartość netto

Wartość brutto

X

X

20 szt
500 szt
1000 szt
150 szt
20 szt
200 szt
10 kg
45 kg
40 szt
220 szt
100 szt
10 szt
300 szt
Razem wartość

…..........................................................
(pieczęć i podpis oferenta)

.........................................................
(pieczęć i podpis zamawiającego)

.................................... dn. .....................

załącznik nr 1D
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY
Kaczyna 50, 34 -123 Chocznia
TEL. 033 8730379

Formularz asortymentowo -cenowy
Składając w imieniu .............................................................................
Kaczyna dn.
...............................................................................................................

Działając w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień
Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907z późn. zm. )
zakres dostaw objętych zamówieniem publicznym:

ofertę na: .................................................................................................
oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

L.p. Opis przedmiotu zamówienia
1.

2.

Ilość

Mięso wieprzowe
Schab b/k

140 kg

Łopatka b/k

60 kg

Karczek b/k

40 kg

Szynka b/k

50 kg

Mięso wołowe
Mięso gulaszowe wołowe

100 kg

Pieczeń wołowa

40 kg

Razem wartość

Cena jedn.
netto

Cena jedn.
brutto

Wartość netto

Wartość brutto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

............................................................
(pieczęć i podpis zamawiającego)

.............................................................
(pieczęć i podpis oferenta)

.................................... dn. ........................

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY

załącznik nr 1E

Kaczyna 50, 34 – 123 Chocznia
TEL. 033 8730379

Formularz asortymentowo -cenowy
Składając w imieniu ...................................................................................
Kaczyna dn.

.
....................................................................................................................
Działając w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień
Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907z późn. zm.)
zakres dostaw objętych zamówieniem publicznym:

ofertę na: ...................................................................................................
oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

L.p Opis przedmiotu zamówienia
1.

Ilość

Warzywa
Buraki czerwone

200 kg

Cebula

80 kg

Cukinia

40 kg

Czosnek

40 szt

Kalafior

40 szt

Kapusta biała

70 kg

Kapusta nowa

30 kg

Kapusta kwaszona 0,8 kg

220 szt

Kapusta pekińska

40 szt

Kapusta włoska

40 kg

Koper nać

200 szt

Kapusta czerwona

100 kg

Marchew

350 kg

Ogórek zielony

180 kg

Papryka czerwona

30 kg

Papryka żółta

30 kg

Cena jedn.
netto

cena jedn.
brutto

Wartość netto

Wartość brutto

X

X

X

X

Papryka zielona

20 kg

Pieczarki

70 kg

Pietruszka

120 kg

Pietruszka nać

200 szt

Pomidor

200 kg

Por

50 kg

Rzodkiewka

120 szt

Sałata lodowa

40 szt

Sałata zielona

150 szt

Seler

140 kg

Ziemniaki

3400 kg

Owoce:
Banany

250kg

Cytryny

40 kg

Jabłka

750 kg

Klementynka

80 kg

Mandarynki

80 kg

Nektarynka

40 kg

Kiwi

50 kg

Pomarańcze

70 kg

Śliwka

50 kg

Gruszka

40 kg

Rabarbar

20 kg

Jajko

2800 szt
Razem wartość

X

X

X

X

.........................................................
(pieczęć i podpis zamawiającego)

X

..............................................................
(pieczęć i podpis oferenta)

....................................... dn. ..........................

X

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY

załącznik nr 1F

Kaczyna 50, 34 – 123 Chocznia
TEL. 033 8730379

Formularz asortymentowo -cenowy
Składając w imieniu ................................................................................
Kaczyna dn.
..................................................................................................................

Działając w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907z późn. zm. )
zakres dostaw objętych zamówieniem publicznym:

ofertę na:..................................................................................................
oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

L.p Opis przedmiotu zamówienia
1.

2.

3.

Warzywa mrożone
Brokuły 450g
Mieszanka warzywna 7 warzyw 450 g
Groszek zielony 450g
Kalafior 450g
Szparaga 450g
Włoszczyzna 450g
Owoce mrożone
Mieszanka kompotowa 450 g
Truskawki 450g
Ryby
Filet mrożony- dorsz 1kg
Filet mrożony- mintaj 1 kg
Filet mrożony- miruna 1kg
Filet mrożony- morszczuk 1 kg

Ilość

…............................. dn …..........................

Cena jedn.
brutto

Wartość netto

Wartość brutto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Razem wartość X

X

50 szt
100szt
30 szt
50 szt
50 szt
150 szt
350 szt
250 szt
120 kg
40 kg
60 kg
40 kg

X

….........................................................
(pieczęć i podpis zamawiającego)

Cena jedn.
netto

…...................................................................
(pieczęć i podpis oferenta)

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY

załącznik nr 1G

Kaczyna 50, 34 – 123 Chocznia
TEL. 033 8730379

Formularz asortymentowo- cenowy
Składając w imieniu ...................................................................................
Kaczyna dn.
......................................................................................................................

Działając w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień
Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907z późn. zm.)
zakres dostaw objętych zamówieniem publicznym:

ofertę na: ....................................................................................................

L.p. Opis przedmiotu zamówienia

oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:
Cena jedn.
Cena jedn.
Wartość netto
Wartość brutto
netto
brutto

1.

2.

Ilość

Mięso drobiowe
Ćwiartka z kurczaka

110 kg

Filet z kurczaka

100 kg

Filet z udźca indyka

200 kg

Filet z udźca kurczaka

200 kg

Mięso gulaszowe z indyka

30 kg

Podudzia z kurczaka

170 kg

Kurczak

40 kg

Podroby
Wątroba drob.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

80 kg

X
…...........................................................

X

Razem wartość

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

pieczęć i podpis zamawiającego)

(pieczęć i podpis oferenta)

…............................dn............................................

załącznik nr 1H
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY
Kaczyna 50, 34 -123 Chocznia
TEL. 033 8730379

Formularz asortymentowo -cenowy

Składając w imieniu ..............................................................................
Kaczyna dn.
...............................................................................................................
Działając w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień
Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907z późn. zm.)
zakres dostaw objętych zamówieniem publicznym:

ofertę na: ................................................................................................
oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

L.p. Opis przedmiotu zamówienia
1.

Ilość

Przetwory mięsne
Kiełbasa domowa drobiowa

Cena jedn.
netto
X

Cena jedn.
brutto
X

X

X

Wartość netto

Wartość brutto

X

X

65 kg

Tłuszcz - 10g/100g, sól - 1g/100g

Parówka drobiowe

30 kg

Tłuszcz - 10g/100g, sól - 1g/100g

Wędlina – szynka drobiowa miodowa

35 kg

Tłuszcz - 10g/100g, sól - 1g/100g

Kiełbasa żywiecka

30 kg

Tłuszcz - 10g/100g, sól - 1g/100g

Kiełbasa krakowska

30 kg

Tłuszcz - 10g/100g, sól - 1g/100g

Kiełbasa z fileta

35 kg

Tłuszcz - 10g/100g, sól - 1g/100g

Wędlina – szynka extra

35 kg

Wędlina – pierś pieczona z drobiu

35 kg

Tłuszcz - 10g/100g, sól - 1g/100g

Polędwica drobiowa

35 kg

Tłuszcz - 10g/100g, sól - 1g/100g

Razem wartość

......................................................
(pieczęć i podpis zamawiającego)

................................... dn. .........................

.............................................................
(pieczęć i podpis oferenta)

