SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej w skrócie SIWZ nr DPS.01.2/15
1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.
Dom Pomocy Społecznej im Św. Brata Alberta
34-144 Izdebnik nr 3
e-mail dps_izdebnik@bielsko.man.pl, strona internetowa: www.dpsizdebnik.pl
tel. 33 876 32 22 fax. 33 876 32 29
2. Tryb udzielenia zamówienia.
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poźn. zm.),
zwaną w dalszej części SIWZ „Pzp”.
2.2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów
wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Nazwa przedmiotu zamówienia nadana przez Zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych w
roku 2016 do Domu Pomocy Społecznej w Izdebniku.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych podzielonych na 2
części opisanych Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV:
Część I – Owoce i warzywa (CPV 15300000-1, 03200000-3)
Część II – Produkty niskobiałkowe PKU (CPV 15880000-0)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu zestawienia cenowego stanowiącego
załącznik nr 1 do formularza oferty będącej załącznikiem nr 1 do SIWZ nr DPS.01.2/15.
3.3. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:
a) Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego,
określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ, dostarczane towary muszą być zgodne z Polskimi
Normami i spełniać wszystkie wymagania i normy dla artykułów spożywczych dla ludzi,
b) Wykonawca na dostarczone towary, zgodnie z załącznikiem nr 1 do formularza oferty (formularz
zetawienia cenowego) musi zapewnić gwarancję jakości,
c) Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ oraz w
załączniku nr 1 do formularza oferty (formularz zetawienia cenowego),
d) Wykonawca musi zaoferować termin i warunki płatności zgodne z postanowieniami
§ 9 wzoru umowy załączonego do niniejszej SIWZ.
3.4. Ilekroć w formularzu zestawienia cenowego (załącznik nr 1 do formularza oferty), będącego
załącznikiem nr 1 do SIWZ nr DPS.01.2/15, Zamawiający używał nazwy handlowej, dopuszcza się
również zaoferowanie produktu równoważnego.
3.5. Za równoważne Zamawiający uważa produkty o nie gorszym składzie chemicznym niż produkty
podane jako typ. Zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie produkty równoważne muszą posiadać
minimalne parametry techniczne, cechy jakościowe i walory spożywcze, nie gorsze niż produkty
wymienione przez Zamawiającego.
3.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu
równoważnego, do złożenia wyjaśnień i udowodnienia przez Wykonawcę, że proponowany towar
jest produktem równoważnym.
3.2.
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3.7. Każda partia dostarczonych towarów musi spełniać wymagania ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o
warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. z 2005r. Nr 31 poz. 265 z późn. zm.) oraz
innych przepisów prawa dotyczących dopuszczenia ich do obrotu.
3.8. Wszystkie towary stanowiące przedmiot zamówienia będą transportowane tranportem na koszt
Wykonawcy zgodnie z wszelkimi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
4. Termin wykonania zamówienia.
4.1. Zamówienie należy wykonać w terminie: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
4.2. Miejscem wykonania zamówienia (dostawy) będzie:
- magazyn spożywczy Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku, 34-144
Izdebnik Nr 3,
Częstotliwość dostawy
Część I 3 razy w tygodniu (dzień do uzgodnienia) w godz. 7-14 (dostawa następnego dnia od
zgłoszenia zamówienia)
Część II raz w miesiącu w godz. 7-14 (dostawa do dwóch dni od zgłoszenia zamówienia)
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone
w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 ustawy „Pzp”, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie;
5.2. Zamówienie może być udzielone wyłącznie Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 „Pzp”.
5.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W tym celu Wykonawca przedstawi pisemne
zobowiązanie innych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej lub
konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy winni upoważnić jednego spośród siebie jako
przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego a jego upoważnienie musi być
udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich
pozostałych Wykonawców. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w
oryginale lub odpisie potwierdzonym notarialnie. Warunek opisany w pkt 5.2 musi spełniać każdy
z wykonawców działających wspólnie. Jeżeli za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta
Wykonawcy ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu oryginału
umowy do wglądu oraz do pozostawienia kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
właściwej umowy np. konsorcjum, która określi zakres, formę działalności i sposób rozliczania się
uczestników. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
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w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b „Pzp” kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub te podmioty.
5.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w pkt. 5.3, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
lub te podmioty.
5.6. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie i miejscu wskazanym w pkt. 4
niniejszej SIWZ.
5.7. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego,
określonymi w niniejszej SIWZ oraz jej załącznikach. Wykonawca powinien wypełnić oraz
podpisać wszystkie formularze i załączniki stanowiące treść oferty lub złożyć ofertę odpowiadającą
ich treści, podpisać wzór umowy oraz dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wynikające z
niniejszej SIWZ.
Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie metodą spełnia / nie
spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty, a w szczególności:

ocena spełnienia warunku wskazanego w ppkt. 5.1.a) – 5.1.d) niniejszej SIWZ nastąpi w oparciu o
oświadczenie dołączone wraz z ofertą (załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ – stanowiący jego
integralną część);

ocena spełnienia wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z toczącego się
postępowania, wskazanego w pkt 5.2 niniejszej SIWZ nastąpi w oparciu o oświadczenie dołączone
wraz z ofertą (załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ – stanowiący jej integralną część);

ocena spełnienia warunków przedmiotowych wskazanych w pkt. 3.2 oraz w załączniku nr 1 do
formularza oferty niniejszej SIWZ będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o
oświadczenia złożone przez Wykonawcę na formularzu oferty oraz załączniku nr 1 do formularza
oferty.
Wykonawcy nie spełniający wskazanych w w/w punktach SIWZ warunków zostaną przez Zamawiającego
wykluczeni z niniejszego postępowania (dotyczy nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o
charakterze podmiotowym) lub ich oferty zostaną odrzucone (dotyczy nie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu o charakterze przedmiotowym).
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
6.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6.2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
6.3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
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6.4. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej – wg załącznika nr 3.
6.5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy „Pzp” do oddania
Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia – jeżeli dotyczy.
6.6. Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, dotyczy to
również przypadku, jeżeli jest ono wymagane dla spółki cywilnej lub uczestników konsorcjum –
pełnomocnictwo musi być dołączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
6.7. Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 (oddzielnie dla każdego
zadania) do niniejszej SIWZ.
6.8. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 „Pzp” – załącznik
nr 2 do niniejszej SIWZ.
6.9. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
„Pzp” – załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ - w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów
działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
6.10. Zaakceptowany wzór umowy wraz z załącznikami (w zakresie części, na które składa ofertę)
stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
6.11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części 6. pkt 1,2,3 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
6.12. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w tym punkcie, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania.
6.13. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.11. i 6.12. SIWZ muszą być złożone w formie oryginału,
odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski i poświadczonych przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
6.14. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w pkt. 6
(oprócz pkt. 5 i 6) SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub
notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów, (np. jeśli przedstawione kserokopie będą
nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).
7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
Wykonawcami.
7.1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego albo faksu lub drogą
elektroniczną, z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać
złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 11 SIWZ.
7.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem
albo drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
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7.2.1.Do porozumiewania się z wykonawcami ze strony zamawiającego upoważnieni są:
w zakresie merytorycznym
– Duda Danuta tel. 33/876-32-22; w godzinach 7:00 – 14:00 w dni robocze
– Anna Ogarek tel. 33/876-32-22; w godzinach 7:00 – 14:00 w dni robocze
email: dps_izdebnik@bielsko.man.pl,
w zakresie formalnym
- Smolec Beata - tel.33/876-32-22; w godzinach 9:00 – 15:00 w dni robocze
7.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie o wyjaśnienie treści SIWZ.
7.4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
7.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest dostępna na stronie
internetowej, zamieszcza na tej stronie.
7.6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.
7.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniania na stronie
internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
8. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
9. Termin związania ofertą.
9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
9.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajowa Izbę Odwoławczą Orzeczenia.
10. Opis sposobu przygotowywania ofert.
10.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie części 1 do 2. Za ofertę
częściową uważa się ofertę złożoną na pełny asortyment danej części.
10.2. Ofertę tworzą wypełnione formularze, których wzory Zamawiający określił i przekazał
Wykonawcom w niniejszej specyfikacji oraz wszelkie inne dokumenty, których dołączenie jest
wymagane jej postanowieniami.
10.3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, pisemnie, trwałą i czytelną techniką oraz spięta
w sposób zapobiegający jej dekompletacji.
10.4. Dokumenty i załączniki tworzące ofertę winny być opracowane wg warunków i postanowień
niniejszej specyfikacji i odpowiadać ich wymaganiom oraz treści. Zaleca się aby wszystkie
strony opracowania tworzącego ofertę były ponumerowane oraz powinny być podpisane przez
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (tj. osoby wykazane w
prowadzonych przez sądy rejestrach, w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej lub osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez
osoby, o których mowa wcześniej), przy czym przynajmniej na formularzu oferty i na
załącznikach (oświadczeniach) oraz kopiach dokumentów poświadczonych za zgodność z
oryginałem podpisy (podpis) winny być opatrzone pieczęcią firmową i imienną podpisującego.
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Ponadto wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być datowane
i podpisane przez osobę podpisującą ofertę. Odpowiednie pełnomocnictwa winny być dołączone
do oferty.
10.5. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca winien w sposób nie
budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa (np. informacje te umieścić w osobnym wewnętrznym opakowaniu, połączone
ze sobą, podpisane i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty oraz
opatrzyć klauzulą „nie udostępniać - dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”.
10.6. Oferta powinna być złożona w nieprzezroczystej i zaklejonej kopercie (opakowaniu) opisanej
nazwą i siedzibą Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej im Św. Brata Alberta, 34-144
Izdebnik nr 3 oraz hasłem „Dostawa artykułów spożywczych w roku 2016 do Domu Pomocy
Społecznej w Izdebniku” z dopiskiem „nie otwierać przed 23 grudnia 2015 r. godz. 1130.” a
także nazwą i siedzibą Wykonawcy.
10.7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty
przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
oferty musi być oznaczone jak w pkt. 10.6. oraz dodatkowo zawierać odpowiednio dopisek
„zmiana” lub „wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek
zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
11.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj.: Dom Pomocy Społecznej im. Św.Brata
Alberta, 34 – 144 Izdebnik nr 3, pokój nr 46 (parter).
11.2. Termin składania ofert upływa dnia 23 grudnia 2015 roku o godz. 1100.
11.3. Zamawiający niezwłocznie zwraca oferty, które zostały złożone po terminie, bez otwierania.
11.4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 23 grudnia 2015 roku o godz. 1130 w siedzibie
Zamawiającego, tj. Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, 34 – 144 Izdebnik nr 3,
pokój nr 43 - parter.
11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
11.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, w poszczególnych ofertach.
11.7. Informacje, o których mowa w pkt. 11.5. i 11.6. Zamawiający przekaże niezwłocznie
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
11.8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
11.9. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek oraz inne omyłki
polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, zgodnie z zapisami art. 87 ust. 2 „Pzp”.
11.10. Zamawiający wyklucza Wykonawcę, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych
w art. 24 ust. 1 i 2 „Pzp”.
11.11. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 89
ust. 1 pkt 1 – 8 „Pzp”.
11.12. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje którakolwiek z
przesłanek przewidzianych w art. 93 ust. 1 pkt 1 – 7 „Pzp”.
12. Opis sposobu obliczenia ceny.
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12.1. Wykonawca musi przedstawić wyrażoną w PLN cenę za realizację całości przedmiotu
zamówienia (w ramach wybranej części) z podaniem ceny jednostkowej netto (z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku) i wartości netto, wysokości stawki należnego podatku od towarów i
usług VAT, oraz ceny jednostkowej brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
i wartości brutto, w formie indywidualnej kalkulacji cenowej, przy uwzględnieniu wymagań i
zapisów ujętych w niniejszej SIWZ i jej załącznikach, jak i wszelkich kosztów związanych z
realizacją zamówienia (w tym kosztu dostawy, kosztów reklamacyjnych), podatków oraz
rabatów, upustów, itp., których wykonawca zamierza udzielić.
12.2. Prawidłowego ustalenia stawki podatku VAT należy dokonać zgodnie z przepisami ustawy
o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym. Źle naliczoną stawkę podatku VAT
zamawiający uzna za błąd w obliczeniu ceny i na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP odrzuca
ofertę.
12.3. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a
płatność nastąpi zgodnie z zapisem § 9 umowy i ofertą Wykonawcy.
12.4. Nie przewiduje się waloryzacji ceny oferty, zaś wyliczona cena będzie ceną za całość przedmiotu
zamówienia.
12.5. W przypadku oferowania towaru objętego przedmiotem zamówienia, opodatkowanego stawką
podatku od towarów i usług VAT inną niż obowiązującą, Wykonawca powinien dostarczyć wraz
z ofertą odpowiednie dokumenty lub zaświadczenia potwierdzające legalność takiego
rozwiązania.
12.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i
usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić.
12.7. W przypadku omyłek w zakresie obliczenia ceny Zamawiający będzie postępował zgodnie
z zaleceniami określonymi w art. 87 i 89 ustawy.
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
13.1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych
w postępowaniu tj. Wykonawców niewykluczonych i ofert nie odrzuconych.
Wyboru dokona komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
Każda część będzie rozpatrywane oddzielnie.
Kryteria wyboru oferty: Cena /brutto/ - 100 %
13.2.
13.3.

Maksymalną ilość punktów (100) otrzyma oferta z najniższą ceną
Punktację pozostałych ofert komisja wyliczy wg wzoru:
Ocena = ( Cn : Cb) x waga
gdzie: Cn - cena oferty o najniższej cenie
Cb - cena oferty badanej
waga – 100
13.4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty na poszczególne zadania, podając nazwę (firmę) albo imię i
nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
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zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
c)
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne;
d) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.
14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,
o których mowa w pkt. 14.1., na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym
w swojej siedzibie.
14.3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta
została uznana za najkorzystniejszą w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie
to zostało przesłane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało
przesłane w inny sposób. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o miejscu i terminie
zawarcia umowy.
14.4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w pkt 14.3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została
złożona tylko jedna oferta, a także, jeżeli w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz
nie wykluczono żadnego wykonawcy.
14.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien dostarczyć kopię potwierdzoną za zgodność
z oryginałem (oryginał do wglądu), umowy wspólników, w przypadku, jeżeli deklarował
korzystanie z tej formy udziału w postępowaniu.
14.6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego wg wzoru umowy:
16.1 Ogólne warunki umowy będą zgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
przepisami Kodeksu Cywilnego.
16.2 Wysokość kar umownych została określona we wzorze umowy stanowiącej załacznik nr 4 do
SIWZ. Strony zachowują bez ograniczeń prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych.
16.3 Dopuszczalna jest zmiana warunków umowy zgodnie z §11 pkt. 1-2 umowy.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia:
wg Działu VI Rozdział 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.
U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) - Środki ochrony prawnej.
18. Informacje o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawcy przy realizacji każdej części zamówienia. W przypadku
udziału Podwykonawcy, Wykonawca wskaże w ofercie procentowy zakres zamówienia jaki zamierza zlecić
Podwykonawcy.
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Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu kopię poświadczoną za zgodność z
oryginałem umowy zawartej z Podwykonawcą.
19. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, min.: jedno z zadań określonych w pkt.3.2.
20. Informacja o umowie ramowej.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 „Pzp”.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
22. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą.
Rozliczenia pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
24. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
25. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zatwierdzam Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
Beata Smolec

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
 Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ nr DPS.01.2/15;
 Formularz zestawienia cenowego – załącznik nr 1 do formularza oferty;
 Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik
nr 2 do SIWZ nr DPS.01.2/15;
 Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
- załącznik nr 3 do SIWZ nr DPS.01.2/15;
 Wzór umowy wraz z załącznikami - załącznik nr 4 do SIWZ nr DPS.01.2/15;
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Załącznik nr 1
do SIWZ nr DPS.01.2/15

FORMULARZ OFERTY
(pieczęć wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY:

Dom Pomocy Społecznej im. Św.Brata Alberta, 34-144 Izdebnik nr 3

Nazwa (Firma) Wykonawcy:
………………………………………………………………….…………...…………………......
Adres siedziby –
……………………………………………….…...………………………………………………..
Adres do korespondencji –
……………………………………..…………………………………………………………….
tel. - ...........................................................................; fax - ........................................................;
e-mail:
......................................................................................................................................................;
NIP - ..............................................................; REGON - ..........................................................;
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy w zakresie
Dostawy artykułów spożywczych w roku 2016 do Domu Pomocy Społecznej w Izdebniku.
1. SKŁADAMY ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności w załączniku nr 1 do niniejszej
oferty określającym szczegółowo części przedmiotu zamówienia.
2. OFERUJEMY wykonanie:
2.1. Części I zamówienia – Owoce i warzywa
- za cenę netto.......................................zł + podatek VAT w kwocie ….....…..................... zł,
co łącznie stanowi kwotę brutto ……........................... zł
2.2 Części II zamówienia - Produkty niskobiałkowe PKU
- za cenę netto.......................................zł + podatek VAT w kwocie ….....…..................... zł,
co łącznie stanowi kwotę brutto ……........................... zł
3. OŚWIADCZAMY, że cena oferty obejmuje całość części zamówienia zgodnie z Istotnymi
postanowieniami umowy
4. OŚWIADCZAMY, że oferowany osortyment jest pierwszego gatunku i posiada odpowiednie
świdectwa i certyfikaty dopuszczające go do obrotu na terenie Polski.
5. OŚWIADCZAMY, że wykonamy zamówienie w okresie: od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
6. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy warunki płatności, określone we wzorze umowy – załącznik
nr 4 do SIWZ.
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7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i
uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
8. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się i akceptujemy wzór umowy, który stanowi integralną
część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w umowie warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. UWAŻAMY SIĘ, za związanych niniejszą ofertą na czas określony w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, to jest 30 dni.
10. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący:
...............................................................................................................................................................
(wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę – np. spółki cywilne lub konsorcja)

11. OŚWIADCZAMY, iż za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt. 12 niniejszego
formularza oferty, oferta nasza oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia złożone przez nas w
trakcie niniejszego postępowania są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
12. OŚWIADCZAMY, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania
stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach:
…………………………………………………………………………………………............………
………………………………………………………………............…………………………………
13. OŚWIADCZAMY, iż spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu.
14. OŚWIADCZAMY, że złożona oferta została sporządzona samodzielnie, niezależnie od
pozostałych uczestników postępowania.
15. OFERTĘ niniejszą składamy na .............. kolejno ponumerowanych stronach.
16. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
Załącznik nr 1 – formularz zestawienia cenowego
Oświadczenie o pełnieniu warunków udziału w potępowaniu z art. 22 ut.1 ustawy Pzp
Oświadczenie o braku podtaw do wykluczenia z art. 24 ustawy Pzp
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

.............................................. dnia .............................
Podpisano: .........................................................................
(Wykonawca/ Wykonawcy lub Pełnomocnik)
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Załącznik nr 2
do SIWZ nr DPS.01.2/15

........................................
/Wykonawca/

Nr części*: podać …………………………………………………….
OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na Dostawę artykułów spożywczych w roku 2016 do Domu Pomocy
Społecznej w Izdebniku.
Ja niżej podpisany
.............................………………………………………………………….................…………
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

reprezentujący
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(nazwa firmy Wykonawcy)

upoważniony do występowania w imieniu Wykonawcy
oświadczam, że Firma, którą reprezentuję:
spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Jednocześnie stwierdzam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń.
*należy wpisać numer i nazwę wybranej części

............................................
/miejscowość i data/

..................................................................................
/pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy/
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Załącznik nr 3
do SIWZ nr DPS.01.2/15

........................................
/Wykonawca/

Nr części*: podać …………………………………………………….

OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na Dostawę artykułów spożywczych w roku 2016 do Domu Pomocy
Społecznej w Izdebniku.
Ja niżej podpisany
.............................……………….......………………………………………….................………………….
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

reprezentujący
..........................................................................................................................................................................
(nazwa firmy Wykonawcy)

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z
późn. zm.)
informuję, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 24 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), po zapoznaniu się z treścią
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z
późn. zm.), że nie należę** /należę** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów.
W przypadku należenia do grupy kapitałowej należy przedstawić listę podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej.
Jednocześnie stwierdzam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń.
*należy wpisać numer i nazwę wybranej części

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

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

/miejscowość i data/

/pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

** niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 1 do formularza oferty
Pieczęć dostawcy

Formularz zestawienia cenowego Część nr. I Owoce i warzywa
Niniejszym oferuję realizację zamówienia zgodnie z zawartym opisem, za cenę wynikającą z poniższej kalkulacji.

Lp.

Asortyment

Wymagane parametry

j.m.

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

stawka
VAT
(%)

Cena
jednostkowa
brutto

Łączna wartość
netto

Łączna wartość
brutto

1

2

3

4

6

7

8

9

10(6x7)

11(6x9)

1.

Arbuz sezon

luz

kg

250

2.

agrest

Świeży luz,sezon

kg

20

3.

Banany

klasa I, sztuki średniej wielkości

kg

100

3.

Botwinka sezon

Świeża, pęczek

szt.

80

5.

Brokuły

świeże

szt.

150

6.

Brzoskwinie

klasa I, sztuki średniej wielkości

kg

50

7.

Burak czerwony

kg

450

8.

Cebula

kg

280

9.

Cukinia sezon VII-X

Świeża.luz

kg

40

10.

Cukinia poza sezonem

Luz, świeża

kg

25

klasa I, workowane, czyste
opakowanie jednostkowe max.
15kg
Klasa I, workowana,
opakowanie jednostkowe max.
15kg

15

Lp.

Asortyment

Wymagane parametry

j.m.

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

stawka
VAT
(%)

Cena
jednostkowa
brutto

Łączna wartość
netto

Łączna wartość
brutto

1

2

3

4

6

7

8

9

10(6x7)

11(6x9)

11.

Cytryna

luz

kg

100

12.

Czarna porzeczka
sezon

świeża

kg

30

13.

Czerwona porzeczka
sezon

świeża

kg

30

14.

Czosnek świeży

-produkt polski

kg

5

15.

Fasola biała jaś
karłowy

workowana, opakowanie
jednostkowe max. 5 kg

kg

50

16.

Fasola kolorowa

workowana, opakowanie
jednostkowe max. 5kg

kg

20

17.

Fasola szparagowa
sezon

Świeża, luz

kg

80

18.

Grapefruit

Świeży, luz

kg

45

19.

Groch łuszczony
połówki

workowany, opakowanie
jednostkowe max. 5kg

kg

30

20.

Gruszka

klasa I, sztuki średniej wielkości

kg

100

pakowane w skrzynie,
opakowanie jednostkowe max.
15kg, odmiany miękkie,
słodkie,

kg

250

Jabłka konsumpcyjne
21.
kl. 1, dostawa I-III
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Lp.

Asortyment

1

2

Wymagane parametry

j.m.

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

3

4

6

7

kg

250

kg

300

pakowane w skrzynie,
opakowanie jednostkowe max.
15kg, odmiany miękkie,
słodkie,
pakowane w skrzynie,
opakowanie jednostkowe max.
15kg, odmiany miękkie
,słodkie,

22.

Jabłka konsumpcyjne
kl. I, dostawa IV-VIII

23.

Jabłka konsumpcyjne
kl.1, dostawa IX-XII

24.

Jabłka konsumpcyjne
kl.2

pakowane w skrzynie,
opakowanie jednostkowe max.
15kg

kg

400

25.

Kalafior dostawa VIXI

Waga min. 1 kg, świeży luz

szt.

150

26.

Kapusta biała

Świeża, luz

kg

200

27.

Kapusta czerwona

luz

kg

80

28.

Kapusta kwaszona

opakowanie jednostkowe
wiaderko 5-10 kg

kg

150

29.

Kapusta młoda

Waga sztuki min. 1,20 kg

szt.

80

30.

Kapusta pekińska

Waga sztuki min. 1kg

szt.

90

31.

Kapusta włoska

Waga sztuki min. 1kg

szt.

80

17

stawka
VAT
(%)

Cena
jednostkowa
brutto

Łączna wartość
netto

Łączna wartość
brutto

8

9

10(6x7)

11(6x9)

Lp.

Asortyment

Wymagane parametry

j.m.

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

stawka
VAT
(%)

Cena
jednostkowa
brutto

Łączna wartość
netto

Łączna wartość
brutto

1

2

3

4

6

7

8

9

10(6x7)

11(6x9)

32.

Kiwi

Waga szt ok.100g

kg

130

33.

Koperek zielony

Pęczek, świeży

szt

400

34.

Malina

świeża, luz , sezon

kg

10

35.

Mandarynka

klasa I, luz

kg

160

36.

Marchew

Klasa I, workowana, czysta
opakowanie jednostkowe max.
15kg

kg

1500

37.

Nektarynki

klasa I,

kg

50

38.

Ogórek gruntowy
dostawa VII-IX

świeży

kg

130

39.

Ogórek kwaszony

masa ogórków po odcieku 1 kg
opakowania od 1 kg do 3kg

kg

200

40.

Ogórek szklarniowy

klasa I, opakowanie
jednostkowe max. 5kg

kg

200

41.

Papryka czerwona
świeża sezon VIII-X

Świeża, luz, klasa I

kg

40

42.

Papryka czerwona
poza sezonem

Swieża, luz , klasa I

kg

15
18

Lp.

Asortyment

Wymagane parametry

j.m.

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

stawka
VAT
(%)

Cena
jednostkowa
brutto

Łączna wartość
netto

Łączna wartość
brutto

1

2

3

4

6

7

8

9

10(6x7)

11(6x9)

43.

Papryka żółta sopelek
sezon

świeża ,luz , klasa I

kg

30

44.

Pieczarka

klasa I świeża

kg

170

45.

Pietruszka korzeń

klasa I, workowana,
opakowanie jednostkowe max.
15kg

kg

300

46.

Pietruszka nać

Pęczek

szt.

350

47.

Podgrzybek suszony

opakowanie jednostkowe 20g

szt

15

48.

Pomarańcza

waga jednostkowa średniej
wielkości

kg

100

49.

Pomidor I-V

Świeże, klasa I

kg

80

50.

Pomidor VI-IX

Świeże, klasa I

kg

220

51.

Pomidor X-XII

Świeże, klasa I

kg

100

52.

Por

Świeże, klasa I

szt.

80

53.

Rabarbar sezon

Świeże, klasa I

kg

80

54.

Rzodkiewka

Świeża, klasa I

szt.

250

55.

Sałata lodowa

Świeża, klasa I

szt.

150
19

Lp.

Asortyment

Wymagane parametry

j.m.

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

stawka
VAT
(%)

Cena
jednostkowa
brutto

Łączna wartość
netto

Łączna wartość
brutto

1

2

3

4

6

7

8

9

10(6x7)

11(6x9)

56.

Sałata zielona

Świeża, klasa I

szt.

400

57.

Seler korzeń

workowany, czysty,
opakowanie jednostkowe max.
15 kg, klasa I

kg

250

58.

Susz kompotowy
tacka

min. 3 składnikowy: jabłko,
gruszka, śliwka 250g (wigilijny)

szt

10

59.

Szczypiorek

Świeży, pęczek

szt.

300

60.

Śliwki węgierki sezon

klasa I świeże

kg

100

61.

Truskawki sezon

Świeże, klasa I

kg

100

62.

Winogrona białe

Świeże, klasa I

kg

70

63.

Ziemniaki jadalne,
dostawa m-ce: I-III

Klasa I, workowane, czyste,
opakowanie jednostkowe max.
15kg

kg

2200

64.

Ziemniaki jadalne,
dostawa m-ce: IV-V

Klasa I, workowane, czyste,
opakowanie jednostkowe max.
15kg

kg

1600

Ziemniaki jadalne
dostawa m-ce: VI-VIII

Klasa I, workowane, czyste,
opakowanie jednostkowe max.
15kg

kg

2300

Ziemniaki jadalne,
dostawa m-ce IX-XII

Klasa I, workowane, czyste,
opakowanie jednostkowe max.
15kg

kg

3200

65.

66.

20

Lp.

Asortyment

Wymagane parametry

j.m.

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

stawka
VAT
(%)

Cena
jednostkowa
brutto

Łączna wartość
netto

Łączna wartość
brutto

1

2

3

4

6

7

8

9

10(6x7)

11(6x9)

Naturalne kiszony zakwas do
sporządzania zup, otrzymany z
mąki żytniej z otrębami i
czosnku, metoda fermentacji
mlekowej, produkt
niepasteryzowany, opakowanie
jednostkowe 500 l

szt

230

67.

Żur biały w butelce
tradycyjny

Łączna kwota oferty
Dostawa będzie realizowana do magazynu spożywczego Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku, Izdebnik3 , 3 razy w tygodniu

( dzień do uzgodnienia) w godz. 7-14.( dostawa następnego dnia od zgłoszenia zamówienia)

WYKONAWCA
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Załącznik nr 1 do formularza oferty
Pieczęć dostawcy

Formularz zestawienia cenowego Część nr. II Produkty niskobiałkowe PKU
Niniejszym oferuję realizację zamówienia zgodnie z zawartym opisem, za cenę wynikającą z poniższej kalkulacji.

Lp.

Asortyment

j.m.

Ilość

1

2

4

6

kg

3

2. Zastępnik jajka PKU 200 gram

kg

2,30

3. Zastępnik ryżu PKU 500 gram

kg

4,50

kg

3

5. Biszkopty PKU 125 gram

szt.

6

6. Herbatniki PKU 150 gram

szt.

6

szt.

6

szt.

6

9. Ciastka cynamonowe PKU 150 gram

szt.

6

Krem czekoladowo-orzechowy PKU
230 gram

kg

1,84

kg

4

1.

4.

Zastępnik sera łagodny PKU
200gram

Napój kakaowy w proszku PKU 500
gram

Markizy ciemne z nadzieniem PKU
150 gram
Markizy jasne z nadzieniem PKU
8.
150 gram
7.

10.

11. Mąka kucharz mix PKU 500 gram
12.

Chleb codzienny niskobiałkowy
PKU 300 gram

kg

Cena
stawka Cena jednostkowa
jednostkowa
VAT (%)
brutto
netto
7

8

27,00
22

9

Łączna wartość
netto

Łączna wartość
brutto

10(6x7)

11(6x8)

Lp.

Asortyment

j.m.

Ilość

1

2

4

6

kg

28,00

kg

1,50

15. Makaron łazanka PKU 250 gram

kg

3

16. Makaron wstążka PKU 250 gram

kg

3

17. Makaron świderki PKU 250 gram

kg

3

18. Konserwa brat-pit PKU 200 gram

kg

1,80

kg

1,80

kg

1,80

kg

1,80

22. Konserwa warzywna PKU 200 gram

kg

1,80

23. Pasztet PKU 200 gram

kg

2

24. Salceson PKU 200 gram

kg

2

opak
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Chleb jasny niskobiałkowy PKU 300
gram
Makaron nitka cienka PKU 250
14.
gram
13.

Konserwa z pomidorami PKU 200
gram
Konserwa ziemniaczana PKU 200
20.
gram
19.

21.

25.

Konserwa ziemniaczana z papryką
PKU 200 gram

Desery waniliowo-czekoladowy
PKU /5 szt x 19 gram/

Cena
jednostkowa stawka Cena jednostkowa
netto
VAT (%)
brutto
7

8

23

9

Łączna wartość
netto

Łączna wartość
brutto

10(6x7)

11(6x8)

Lp.

Asortyment

j.m.

Ilość

1

2

4

6

szt.

5

Drożdżówka z nadzieniem
PKU 110g

szt.

5

28. Kisiel truskawkowy PKU 100g

szt.

22

31. Kisiel cytrynowy PKU 100g

szt.

22

26. Pączek PKU 140g
27.

Cena
jednostkowa stawka Cena jednostkowa
netto
VAT (%)
brutto
7

8

9

Łączna wartość
netto

Łączna wartość
brutto

10(6x7)

11(6x8)

RAZEM
Dostawa będzie realizowana do magazynu spożywczego Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku, Izdebnik 3, raz w miesiącu
w godz. od 7-14 ( dostawa do dwóch dni od zgłoszenia zamówienia )
WYKONAWCA
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Załącznik nr 4
do SIWZ nr DPS.01.2/15

WZÓR UMOWY
Umowa nr………… z dnia……………
na dostawę artykułów spożywczych
zawarta w trybie art. 39 w zw. z art. 139 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
pomiędzy:
Domem Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta , 34-144 Izdebnik nr 3, NIP 551-10-42-870,
REGON 000298821
reprezentowany przez Beatę Smolec – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
...........................................................................................................................................................
zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą, reprezentowanym
przez:
............................................................................................................................................................

1.
2.

§ 1 Postanowienia wstępne
Przedmiotem niniejszej Umowy jest sukcesywna dostawa przez Wykonawcę artykułów
spożywczych do siedziby Zamawiającego, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016r.
Wielkość dostaw dla Zamawiającego, czas dostawy, a także zakres rzeczowy dostaw oraz
wysokość cen jednostkowych określone są w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy
§ 2 Przedmiot Umowy

1.

Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania
……..…………… ……………..................... (nazwa części zamówienia), a Zamawiający
zobowiązuje się odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę za dostarczone towary.
2. Wykonawca zobowiązany jest także do dokonania rozładunku przedmiotu dostawy w miejscu
wskazanym w §1 ust. 1
§ 3 Jakość przedmiotu dostawy i wymogi sanitarne
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów zgodnych z wymogami sanitarnohigienicznymi właściwymi dla danej kategorii produktu, przy produkcji których stosowano
system HACCP w zakresie przewidzianym przez ustawę o bezpieczeństwie żywności.
2. Wykonawca przedłoży wraz z dostarczonymi towarami niezbędne dokumenty wymagane
przepisami prawa żywnościowego HDI-w tym dokument gwarancyjny co do jakości i terminów
przydatności do spożycia.
3. Żywność dostarczona w oryginalnych opakowaniach, musi mieć na opakowaniu oznaczenia
fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę produkcji, termin przydatności do spożycia lub
25

termin minimalnej trwałości, nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodne z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia środkami transportu
przystosowanymi do przewozu żywności i posiadającymi stosowną decyzję PIS.
5. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty będą odpowiadały przepisom ustawy z 25
sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.)
§ 4 Wielkość zamówień
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania mniejszej ilości towaru niż określona w
ofercie na dostawy w wysokości do 50% ilości poszczególnego asortymentu wskazanego w
ofercie. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne
roszczenia z tytułu zmniejszenia zamówienia, a strony nie będą tego traktować jako częściowe
odstąpienie od umowy.
2. Uprawnienie określone w ust. 1. Zamawiający zastrzega sobie z uwagi na konieczność ustalania
asortymentu i ilości zamawianych produktów w zależności od własnych potrzeb w ramach
ustalonej kwoty umowy, w cenach brutto podanych w zał. nr 1 do umowy (oferta wykonawcy).
3. Dopuszczalne jest dokonanie zakupów przez Zamawiającego poszczególnych asortymentów w
ilości wyższej niż określona w Załączniku nr 1, do umowy, przy zachowaniu maksymalnej
kwoty przewidzianej na daną część wg podanych cen jednostkowych.
§ 5 Sposób zamówień
1. Zamawiający będzie dokonywał poszczególnych zamówień w ramach niniejszej Umowy
poprzez zamówienia składane w formie telefonicznej lub pisemnej, w tym za pośrednictwem
poczty elektronicznej. Wykonawca na żądanie Zamawiającego potwierdzi otrzymanie
zamówienia.
2. W zamówieniu, o którym mowa w ust.1, Zamawiający określi wielkość poszczególnej dostawy,
jej zakres przedmiotowy oraz termin dostawy.
§ 6 Terminy i miejsce dostaw
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionych towarów w ramach każdorazowej
dostawy w terminach uzgodnionych przy składaniu zamówienia i do miejsca wskazanego w
Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
§ 7 Wydanie przedmiotu dostawy
1. Za termin dostarczenia towarów Zamawiającemu uważa się dzień i godzinę, w którym towary
zostały odebrane przez Zamawiającego.
2. Odbiór towarów odbywać się będzie w miejscu dostawy w ustalonym dniu i godzinie, na
podstawie dokumentu wydania WZ lub faktury.
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§ 8 Ceny i wynagrodzenie
1. Cena (z należnym podatkiem VAT) za towary będące przedmiotem świadczenia nie może być
wyższa niż ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy, złożonej w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Koszty związane z dostawą do miejsc Zamawiającego, koszty opakowań jednostkowych i
innych usług w zakresie objętym zamówieniem wliczone są w cenę dostawy.
3. Strony ustalają, że opakowania zbiorcze podlegać będą sukcesywnej wymianie i nie będą
obciążały Zamawiającego.
4. Zamawiający, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, dopuszcza dostawę artykułów
spożywczych o innej gramaturze niż określonej w ofercie, przy zachowaniu proporcjonalności
składu i parametrów artykułów określonych w załącznikach.
Wykonawca zobowiązany jest wówczas do przeliczenia ceny jednostkowej proporcjonalnie do
ceny jednostkowej danego artykułu określonego w ofercie.
5. Wynagrodzenie za wykonanie całości dostawy części nr …..… zamówienia - …..…., Strony
ustalają do kwoty brutto: …...……… zł (……..…………) zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną
w toku postępowania o udzielenie zamówienia, która to oferta stanowi Załącznik nr ….……. do
Umowy.

1.

2.

§ 9 Płatność wynagrodzenia
Zamawiający zobowiązuje się, do zapłaty za dostarczone artykuły w terminie do 21 dni
(dwadzieścia jeden) od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za dostawę. Zapłata
nastąpi przelewem środków pieniężnych na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe.
Okres zapłaty przedłuża się o okres wystawienia korekty do obarczonej błędem rachunkowym
lub rzeczowym faktury.
Wykonawca wystawiał będzie faktury po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, w tym
ostatnią na koniec miesiąca, zgodnie z dostarczonym i odebranym towarem na podstawie
dokumentów WZ.

§ 10 Czas trwania Umowy
Umowa zostaje zawarta na czas określony od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 11 Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Dopuszcza się zmianę Umowy w przypadku zmiany stawki VAT. W takiej sytuacji zmianie ulega
tylko cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian.
§ 12 Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
1. W przypadku nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę polegającego w
szczególności na: zwłoce w dostarczeniu towarów, niezgodności towarów z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dostarczeniu artykułów
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żywnościowych o niewłaściwej jakości zdrowotnej, zafałszowanych lub w jakikolwiek inny
sposób naruszających wymogi prawa żywnościowego Zamawiającemu przysługuje, według jego
wyboru:
a) prawo do odmowy odbioru towaru i odstąpienia od zamówienia poszczególnej dostawy lub
od niezrealizowanej części bez wyznaczenia dodatkowego terminu,
b) prawo wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na dostawę towarów wolnych od
wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych
kosztów.
2. W sytuacjach określonych w ust. 1 lit. a lub jeżeli po wezwaniu przez Zamawiającego
Wykonawca nie dostarczy towarów wolnych od wad, Zamawiającemu służy - niezależnie od
uprawnienia odstąpienia od Umowy - prawo zlecenia dostarczenia towarów wolnych od wad
innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy związanego Umową (tzw. kupno na koszt dłużnika),
bez zastosowania cen i czynników cenotwórczych z oferty Wykonawcy, w zakresie tego
samego artykułu. Zamawiający jest obowiązany powiadomić o zamiarze zakupu towaru u
osoby trzeciej. Zakup towarów zastępczych na koszt Wykonawcy nie niweczy innych
postanowień Umowy w przedmiocie odpowiedzialności za nienależyte wykonanie
zobowiązania, w tym kar umownych i prawa do odszkodowania.
3. Jeżeli kupno na koszt dłużnika spowoduje powstanie szkody po stronie Zamawiającego,
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty z tego tytułu z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Dokonanie odbioru wadliwych towarów nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z
tytułu roszczeń za nienależyte wykonanie Umowy.
5. Jeżeli Wykonawca oświadczy, że nie spełni świadczenia zgodnie z Umową, Zamawiający może
odstąpić od Umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego także przed nadejściem
oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.
6. Odstępując od Umowy, Zamawiający może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania
zobowiązania.
§ 13 Kary umowne
1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu konkretnej dostawy lub jej części, trwającej:
a) w przypadku części I, II (pieczywo, nabiał) - dłużej niż 1 godzina (jednostka czasowa),
b) w przypadku pozostałych produktów - dłużej niż 1 dzień (jednostka czasowa) od ustalonego
terminu dostawy zamówienia,
Wykonawca obowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości
30% wartości danej dostawy brutto za każdą jednostkę czasową zwłoki.
2. W przypadku zwłoki w wykonaniu danej dostawy trwającej dłużej niż 2 dni Zamawiający może
odstąpić od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy z tej przyczyny Zamawiającemu
przysługuje kara umowna w wysokości 100% wartości dostaw, co do których Wykonawca
pozostaje w zwłoce. Odstępując od umowy, Zamawiający nie traci uprawnień o których mowa
w §14.
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3. W przypadku niedostarczenia towaru wolnego od wad, w zamian towaru wadliwego oraz
zgodnego ilościowo z zamówieniem - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 30%
wartości brutto reklamowanego towaru niedostarczonego w terminie – za każdy dzień zwłoki.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia
umownego.
§ 14 Odpowiedzialność odszkodowawcza
Postanowienia §12 i 13 nie wykluczają dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, gdyby kary umowne
przewidziane w niniejszej Umowie nie pokryły szkód poniesionych przez Zamawiającego w
związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania przez Wykonawcę.
§ 15 Podwykonawstwo
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, o czym powiadamia
Zamawiającego.
§ 16 Właściwość sądowa
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy Strony będą rozstrzygały w sądzie
właściwym dla siedziby Domu Pomocy Społecznej, 34-144 Izdebniik nr 3.
§ 17 Postanowienia końcowe
1. Upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą z ramienia zamawiającego są:
a) ……………………………………………………………………………...................................
b) ……………………………………………………………………………...................................
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy i
Zamawiającego.
§18
Załącznikami do niniejszej Umowy stanowiącymi jej integralną część są:
1)
2)
3)

Załącznik nr 1
Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia
Oferty Wykonawcy wraz z formularzem zestawienia cenowego

Akceptuję treść umowy
...............................................
podpis Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 1 do Umowy
Pieczęć dostawcy

Część nr. I Owoce i warzywa
Niniejszym oferuję realizację zamówienia zgodnie z zawartym opisem, za cenę wynikającą z poniższej kalkulacji.

Lp.

Asortyment

Wymagane parametry

j.m.

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

stawka
VAT
(%)

Cena
jednostkowa
brutto

Łączna wartość
netto

Łączna wartość
brutto

1

2

3

4

6

7

8

9

10(6x7)

11(6x9)

1.

Arbuz sezon

luz

kg

250

2.

agrest

Świeży luz,sezon

kg

20

3.

Banany

klasa I, sztuki średniej wielkości

kg

100

3.

Botwinka sezon

Świeża, pęczek

szt.

80

5.

Brokuły

świeże

szt.

150

6.

Brzoskwinie

klasa I, sztuki średniej wielkości

kg

50

7.

Burak czerwony

kg

450

8.

Cebula

kg

280

9.

Cukinia sezon VII-X

Świeża.luz

kg

40

10.

Cukinia poza sezonem

Luz, świeża

kg

25

klasa I, workowane, czyste
opakowanie jednostkowe max.
15kg
Klasa I, workowana,
opakowanie jednostkowe max.
15kg
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Lp.

Asortyment

Wymagane parametry

j.m.

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

stawka
VAT
(%)

Cena
jednostkowa
brutto

Łączna wartość
netto

Łączna wartość
brutto

1

2

3

4

6

7

8

9

10(6x7)

11(6x9)

luz

kg

100

świeża

kg

30

świeża

kg

30

11.

Cytryna

Czarna porzeczka
sezon
Czerwona porzeczka
13.
sezon
12.

14.

Czosnek świeży

-produkt polski

kg

5

15.

Fasola biała jaś
karłowy

workowana, opakowanie
jednostkowe max. 5 kg

kg

50

16.

Fasola kolorowa

workowana, opakowanie
jednostkowe max. 5kg

kg

20

17.

Fasola szparagowa
sezon

Świeża, luz

kg

80

18.

Grapefruit

Świeży, luz

kg

45

19.

Groch łuszczony
połówki

workowany, opakowanie
jednostkowe max. 5kg

kg

30

20.

Gruszka

klasa I, sztuki średniej wielkości

kg

100

pakowane w skrzynie,
opakowanie jednostkowe max.
15kg, odmiany miękkie,
słodkie,

kg

250

Jabłka konsumpcyjne
21.
kl. 1, dostawa I-III

32

Lp.

Asortyment

1

2

Wymagane parametry

j.m.

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

stawka
VAT
(%)

Cena
jednostkowa
brutto

Łączna wartość
netto

Łączna wartość
brutto

3

4

6

7

8

9

10(6x7)

11(6x9)

kg

250

kg

300

pakowane w skrzynie,
opakowanie jednostkowe max.
15kg, odmiany miękkie,
słodkie,
pakowane w skrzynie,
opakowanie jednostkowe max.
15kg, odmiany miękkie
,słodkie,

22.

Jabłka konsumpcyjne
kl. I, dostawa IV-VIII

23.

Jabłka konsumpcyjne
kl.1, dostawa IX-XII

24.

Jabłka konsumpcyjne
kl.2

pakowane w skrzynie,
opakowanie jednostkowe max.
15kg

kg

400

25.

Kalafior dostawa VIXI

Waga min. 1 kg, świeży luz

szt.

150

26.

Kapusta biała

Świeża, luz

kg

200

27.

Kapusta czerwona

luz

kg

80

28.

Kapusta kwaszona

opakowanie jednostkowe
wiaderko 5-10 kg

kg

150

29.

Kapusta młoda

Waga sztuki min. 1,20 kg

szt.

80

30.

Kapusta pekińska

Waga sztuki min. 1kg

szt.

90

31.

Kapusta włoska

Waga sztuki min. 1kg

szt.

80
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Lp.

Asortyment

Wymagane parametry

j.m.

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

stawka
VAT
(%)

Cena
jednostkowa
brutto

Łączna wartość
netto

Łączna wartość
brutto

1

2

3

4

6

7

8

9

10(6x7)

11(6x9)

32.

Kiwi

Waga szt ok.100g

kg

130

33.

Koperek zielony

Pęczek, świeży

szt

400

34.

Malina

świeża, luz , sezon

kg

10

35.

Mandarynka

klasa I, luz

kg

160

36.

Marchew

Klasa I, workowana, czysta
opakowanie jednostkowe max.
15kg

kg

1500

37.

Nektarynki

klasa I,

kg

50

38.

Ogórek gruntowy
dostawa VII-IX

świeży

kg

130

39.

Ogórek kwaszony

masa ogórków po odcieku 1 kg
opakowania od 1 kg do 3kg

kg

200

40.

Ogórek szklarniowy

klasa I, opakowanie
jednostkowe max. 5kg

kg

200

41.

Papryka czerwona
świeża sezon VIII-X

Świeża, luz, klasa I

kg

40

42.

Papryka czerwona
poza sezonem

Swieża, luz , klasa I

kg

15
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Lp.

Asortyment

Wymagane parametry

j.m.

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

stawka
VAT
(%)

Cena
jednostkowa
brutto

Łączna wartość
netto

Łączna wartość
brutto

1

2

3

4

6

7

8

9

10(6x7)

11(6x9)

43.

Papryka żółta sopelek
sezon

świeża ,luz , klasa I

kg

30

44.

Pieczarka

klasa I świeża

kg

170

45.

Pietruszka korzeń

klasa I, workowana,
opakowanie jednostkowe max.
15kg

kg

300

46.

Pietruszka nać

Pęczek

szt.

350

47.

Podgrzybek suszony

opakowanie jednostkowe 20g

szt

15

48.

Pomarańcza

waga jednostkowa średniej
wielkości

kg

100

49.

Pomidor I-V

Świeże, klasa I

kg

80

50.

Pomidor VI-IX

Świeże, klasa I

kg

220

51.

Pomidor X-XII

Świeże, klasa I

kg

100

52.

Por

Świeże, klasa I

szt.

80

53.

Rabarbar sezon

Świeże, klasa I

kg

80

54.

Rzodkiewka

Świeża, klasa I

szt.

250

55.

Sałata lodowa

Świeża, klasa I

szt.

150
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Lp.

Asortyment

Wymagane parametry

j.m.

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

stawka
VAT
(%)

Cena
jednostkowa
brutto

Łączna wartość
netto

Łączna wartość
brutto

1

2

3

4

6

7

8

9

10(6x7)

11(6x9)

56.

Sałata zielona

Świeża, klasa I

szt.

400

57.

Seler korzeń

workowany, czysty,
opakowanie jednostkowe max.
15 kg, klasa I

kg

250

58.

Susz kompotowy
tacka

min. 3 składnikowy: jabłko,
gruszka, śliwka 250g (wigilijny)

szt

10

59.

Szczypiorek

Świeży, pęczek

szt.

300

60.

Śliwki węgierki sezon

klasa I świeże

kg

100

61.

Truskawki sezon

Świeże, klasa I

kg

100

62.

Winogrona białe

Świeże, klasa I

kg

70

63.

Ziemniaki jadalne,
dostawa m-ce: I-III

Klasa I, workowane, czyste,
opakowanie jednostkowe max.
15kg

kg

2200

64.

Ziemniaki jadalne,
dostawa m-ce: IV-V

Klasa I, workowane, czyste,
opakowanie jednostkowe max.
15kg

kg

1600

Ziemniaki jadalne
dostawa m-ce: VI-VIII

Klasa I, workowane, czyste,
opakowanie jednostkowe max.
15kg

kg

2300

Ziemniaki jadalne,
dostawa m-ce IX-XII

Klasa I, workowane, czyste,
opakowanie jednostkowe max.
15kg

kg

3200

65.

66.
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Lp.

Asortyment

Wymagane parametry

j.m.

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

stawka
VAT
(%)

Cena
jednostkowa
brutto

Łączna wartość
netto

Łączna wartość
brutto

1

2

3

4

6

7

8

9

10(6x7)

11(6x9)

Naturalne kiszony zakwas do
sporządzania zup, otrzymany z
mąki żytniej z otrębami i
czosnku, metoda fermentacji
mlekowej, produkt
niepasteryzowany, opakowanie
jednostkowe 500 l

szt

230

67.

Żur biały w butelce
tradycyjny

Łączna kwota oferty
Dostawa będzie realizowana do magazynu spożywczego Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku, Izdebnik3 , 3 razy w tygodniu

( dzień do uzgodnienia) w godz. 7-14.( dostawa następnego dnia od zgłoszenia zamówienia)

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

37

Załącznik nr 1 do Umowy
Pieczęć dostawcy

Część nr. II Produkty niskobiałkowe PKU
Niniejszym oferuję realizację zamówienia zgodnie z zawartym opisem, za cenę wynikającą z poniższej kalkulacji.

Lp.

Asortyment

j.m.

Ilość

1

2

4

6

kg

3

2. Zastępnik jajka PKU 200 gram

kg

2,30

3. Zastępnik ryżu PKU 500 gram

kg

4,50

kg

3

5. Biszkopty PKU 125 gram

szt.

6

6. Herbatniki PKU 150 gram

szt.

6

szt.

6

szt.

6

9. Ciastka cynamonowe PKU 150 gram

szt.

6

Krem czekoladowo-orzechowy PKU
230 gram

kg

1,84

kg

4

1.

4.

Zastępnik sera łagodny PKU
200gram

Napój kakaowy w proszku PKU 500
gram

Markizy ciemne z nadzieniem PKU
150 gram
Markizy jasne z nadzieniem PKU
8.
150 gram
7.

10.

11. Mąka kucharz mix PKU 500 gram
12.

Chleb codzienny niskobiałkowy
PKU 300 gram

kg

Cena
stawka Cena jednostkowa
jednostkowa
VAT (%)
brutto
netto
7

8

27,00

38

9

Łączna wartość
netto

Łączna wartość
brutto

10(6x7)

11(6x8)

Lp.

Asortyment

j.m.

Ilość

1

2

4

6

kg

28,00

kg

1,50

15. Makaron łazanka PKU 250 gram

kg

3

16. Makaron wstążka PKU 250 gram

kg

3

17. Makaron świderki PKU 250 gram

kg

3

18. Konserwa brat-pit PKU 200 gram

kg

1,80

kg

1,80

kg

1,80

kg

1,80

22. Konserwa warzywna PKU 200 gram

kg

1,80

23. Pasztet PKU 200 gram

kg

2

24. Salceson PKU 200 gram

kg

2

opak

17

Chleb jasny niskobiałkowy PKU 300
gram
Makaron nitka cienka PKU 250
14.
gram
13.

Konserwa z pomidorami PKU 200
gram
Konserwa ziemniaczana PKU 200
20.
gram
Konserwa ziemniaczana z papryką
21.
PKU 200 gram
19.

25.

Desery waniliowo-czekoladowy
PKU /5 szt x 19 gram/

Cena
jednostkowa stawka Cena jednostkowa
netto
VAT (%)
brutto
7

8

39

9

Łączna wartość
netto

Łączna wartość
brutto

10(6x7)

11(6x8)

Lp.

Asortyment

j.m.

Ilość

1

2

4

6

szt.

5

Drożdżówka z nadzieniem
PKU 110g

szt.

5

28. Kisiel truskawkowy PKU 100g

szt.

22

31. Kisiel cytrynowy PKU 100g

szt.

22

26. Pączek PKU 140g
27.

Cena
jednostkowa stawka Cena jednostkowa
netto
VAT (%)
brutto
7

8

9

Łączna wartość
netto

Łączna wartość
brutto

10(6x7)

11(6x8)

RAZEM
Dostawa będzie realizowana do magazynu spożywczego Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku, Izdebnik 3, raz w miesiącu
w godz. od 7-14 ( dostawa do dwóch dni od zgłoszenia zamówienia )
WYKONAWCA
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