ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku
22 – 235 Hańsk ul. Szkolna 1
Tel.: 82 5714050
fax : 82 5714256

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego
na
dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej

Opracowała:

Zatwierdził:

…………………………….
Intendent - Karolina Koss

…………………….………

Hańsk 2011 r.

1. Informacja o zamawiającym
Zamawiającym jest Przedszkole w Hańsku w imieniu, którego postępowanie prowadzi:
Barbara Wilgocka – dyrektor szkoły
Adres: 22 – 235 – Hańsk ul. Szkolna 1
Tel. 825714050
fax: 825714256
adres strony: www.zspiphansk.alias.pl
e-mail: zespolszkoly1@vp.pl
Regon: 110003677
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są:
1) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
imię i nazwisko: Karolina Koss
stanowisko służbowe: intendent
tel. 82 5714050
fax: 82 5714256
2) w zakresie dotyczącym zagadnień formalno – prawnych:
imię i nazwisko: Barbara Wilgocka
stanowisko służbowe: dyrektor szkoły
tel./ fax: 82 5714256

2. Tryb udzielenia zamówienia
Zamawiający udziela zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Przedmiot zamówienia .
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do
stołówki Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Hańsku. Zamówienie składa się z
siedmiu części, które określają szacunkową ilość zamówienia.

I. Dostawa produktów mleczarskich.
Lp

Nazwa artykułu

Śmietana 18 % 1 l.
1.
Twaróg półtłusty
2.
Mleko
3.
Ser salami
4.
Ser topiony plastry
5.
Serek homogenizowany
6.
Serek topiony
7.
Masło do smarowania
8.
I inne
9.
Wartość netto ogółem
Wartość brutto ogółem

Ilość
1200 szt
170 kg.
1000 l
20 kg.
100 szt
1000 szt.
100 szt.
500 szt

Cena
netto

Wartość
netto

Cena
brutto

Wartość
brutto

II. Dostawa wyrobów wędliniarskich i mięs.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nazwa artykułu

Boczek surowy
Smalec
Słonina
Łopatka
Kości wieprzowe
Filet z kurczaka
Udka
Podudzia
Kurczak
Parówki
Ogonówka
Polędwica
Kiełbasa podwawelska
Kiełbasa zwyczajna
I inne artykuły
Wartość netto ogółem
Wartość brutto ogółem

Ilość

Cena
netto

Wartość
netto

Cena
brutto

Wartość
brutto

30 kg
30 kg
20 kg
1500 kg
300 kg
1500 kg
300 kg
200 kg
120 kg
80 kg
100 kg
100 kg
140 kg
100 kg

III. Dostawa warzyw, owoców i jaj
Lp.

Nazwa artykułu

Ilość

Ziemniaki
Marchew
Cebula
Burak
Kapusta biała
Kapusta kiszona
Ogórki świeże
Ogórki kiszone
Sałata
Pietruszka
Pomidory
Kapusta pekińska
Kapusta czerwona
Jaja
Jabłka
Banan
Pomarańcza
Mandarynka
Papryka
Fasola
Groch
Cytryna
I inne artykuły
Wartość netto ogółem
Wartość brutto ogółem

6200 kg
300 kg
250 kg
300 kg
200 kg
400 kg
110 kg
30 kg
120 szt
50 kg
100 kg
300 kg
180 kg
2000 szt
500 kg
540 kg
250 kg
200 kg
70 kg
25 kg
20 kg
20 kg

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Cena
netto

Wartość
netto

Cena
brutto

Wartość
brutto

IV. Dostawa pieczywa
Lp.
1.
2.
3.
4.

Nazwa artykułu

Ilość

Chleb krojony
Bułka długa
Pączek/Drożdżówka
Bułka tarta
Wartość netto ogółem
Wartość brutto ogółem

400 szt
1500 szt
1700 szt
40 kg

Cena
netto

Wartość
netto

Cena
brutto

Wartość
brutto

Cena
brutto

Wartość
brutto

V. Dostawa mrożonek
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwa artykułu

Ilość

Marchew + groszek
Truskawka
Owoce kompotowe
Zupa pieczarkowa
Zupa jarzynowa
Barszcz ukraiński
Ryba
I inne
Wartość netto ogółem
Wartość brutto ogółem

150 kg
300 kg
100 kg
70 szt
70 szt
70 szt
600 kg

Cena
netto

Wartość
netto

VI. Dostawa artykułów spożywczych
Lp.

Nazwa artykułu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Sól jodowana
Ryż długoziarnisty 1 kg
Cukier kryształ 1 kg
Olej 1l
Liść laurowy
Przyprawa do zup w proszku
Bita śmietana
Makaron rosołowy nitki
Makaron świderki, muszelka
Koncentrat pomidorowy 0,9 l
Pieprz naturalny
Kwasek cytrynowy
Ziele angielskie
Majeranek
Kucharek 200 g
Kisiel
Kasza jęczmienna grubo
Ogórki konserwowe
Ketchup
Herbata
Galaretka

Ilość
150 kg
200 kg
1000 kg
400 l
50 szt
40 szt
40 szt
40 szt
400 kg
200 szt
200 szt
380 szt
70 szt
125 szt
170 szt
140 szt
20 kg
500 szt
60 szt
260 szt
200 szt

Cena
netto

Wartość
netto

Cena
brutto

Wartość
brutto

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Budyń
Syrop
Rosołek drobiowy
Miód
Kasza gryczana
Pasztet podlaski 0,5
Krem czekoladowy
Marmolada
Majonez
Szczaw
Delikt do mięs 200g
Sos sałatkowy
Sos pieczarkowy
Mąka tortowa
Płatki śniadaniowe
Kakao rozpuszczalne
Ciastka luzem
Batony
Pieprz ziołowy
Cukier waniliowy
Soczki 0,2
Przyprawa do zup w płynie
Chrzan
Susz – warzywa suszone
Oraz inne artykuły
Wartość netto ogółem
Wartość brutto ogółem

140 szt
400 l
100 szt
30 szt
200 kg
120 szt
80 szt
110 szt
30 szt
30 szt
300 szt
3 kg
130 szt
200 kg
130 szt
30 szt
30 kg
500 szt
150 szt
120 szt
800 szt
10 l
30 szt.
100 kg

VII. Dostawa wyrobów garmażeryjnych
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwa artykułu
Pierogi ruskie
Pierogi z serem na słodko
Naleśniki
Gołąbki
Kopytka
Kluski śląskie
Kluski leniwe z serem
Pyzy z mięsem
Oraz inne artykuły
Wartość netto ogółem
Wartość brutto ogółem

Ilość

Cena
netto

Wartość
netto

Cena
brutto

500 kg
120 kg
740 kg
700 kg
200 kg
500 kg
200 kg
100 kg

Artykuły spożywcze muszą być wysokiej jakości pod względem właściwości
organoleptycznych (wygląd, smak, zapach) i odżywczych. Artykuły spożywcze mają
posiadać maksymalny okres przydatności. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych
produktów w przypadku ich złej jakości.
Ilość zleceń ustali Zamawiający.

Wartość
brutto

4. Termin wykonania zamówienia
Okres wykonania zamówienia: od 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r. Zamówienia będą
realizowane na podstawie składanych przez zamawiającego zleceń na dostawę artykułów
spożywczych w asortymencie, ilościach i terminach uzależnionych od bieżących potrzeb
zamawiającego. W czasie przerwy w nauce zlecenia nie będą składane. Szacunkowa
wielkość dostaw określona została z siwz.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1. Posiadają uprawnienia do postępowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami
ustawowymi.
2. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i
technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
3. Nie podlegają wykluczeniu w postępowaniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych
Ocena spełniania warunków w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Przystępujący do przetargu winien złożyć:
•
•
•

Wypełnione i podpisane: formularz ofertowo - cenowy, oświadczenie, parafowany wzór
umowy.
Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub nakaz
płatniczy na łączne zobowiązania pieniężne (potwierdzone kserokopie).
Referencja z zakładów, do których dostawca dostarcza artykuły (jeśli takie posiada).

7. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
W sprawie dokumentacji przetargowej i przedmiotu zamówienia Zamawiający oraz
Wykonawcy przekazują osobiście, listownie lub drogą elektroniczną
www.zspiphansk.alias.pl
8. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. Termin związania z ofertą.
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
10. Opis sposobu przygotowania ofert.
Oferta winna zawierać:
−

wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez oferenta lub osobę do tego
upoważnioną,

−
−

−
−
−
−

w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą być one potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej
kopię dokumentu za zgodność z oryginałem)
każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę na każdy rodzaj
artykułu,
cena ofertowa winna być podana cyfrowo w odpowiedniej rubryce specyfikacji,
poprawki winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej,
oferty należy składać tylko w jednym egzemplarzu do każdego rodzaju artykułu
oddzielnie.
Oferta powinna być sporządzona czytelnie.
Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent zainteresowany przetargiem winien zgłosić swój udział na piśmie w formie
oferty przetargowej podając zaproponowane ceny w odpowiedniej rubryce
przetargowej w specyfikacji.
Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie.
Koperta winna być zaadresowana:
Przedszkole w Hańsku
ul. Szkolna 1
22 – 235 Hańsk
z adnotacją
OFERTA NA ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE

..................................................................................................................................................
(podać nazwę artykułu żywnościowego – zgodnie ze specyfikacją – którego dotyczy przetarg)
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Miejsce składania ofert: Przedszkole w Hańsku, ul. Szkolna 1, 22 - 235 Hańsk
Termin składania ofert: 30.11.2011 r. , godz. 15.00
Miejsce i termin otwarcia ofert: Przedszkole w Hańsku, dn. 1.12.2011 r.
12. Opis sposobu obliczenia ceny.
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i
słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT zgodnie z ustawą, jeżeli występują
zwolnienia z należytego podatku VAT wskazać podstawę prawną. Cena podana w ofercie
powinna obejmować wszystkie koszty, składniki związane z wykonaniem zamówienia
oraz warunkami stosowanymi przez zamawiającego. Cena może być tylko jedna za
oferowany przedmiot zamówienia.
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie stosował kryterium najniższej ceny.
Pierwszeństwo w wyborze ofert mają dostawcy z wdrożonym systemem HACCAP

Zaproponowane ceny mogą ulec obniżeniu lub podwyższeniu w okresie dostaw, po
uprzednim uzasadnieniu przez dostawcę zmiany i zatwierdzeniu przez zamawiającego.
Wyboru ofert – dostawców dokona zamawiający po zapoznaniu się z opinią i dokumentacją.
Oferty przesłane drogą pocztową będą rozpatrywane pod warunkiem ich otrzymania przez
Zamawiającego do godz. 15.00 w dniu 30.11.2011 r. Oferty złożone po tym terminie nie będą
rozpatrywane i zostaną zwrócone oferentom. Oferty, które nadejdą pocztą w naruszonych
kopertach zewnętrznych będą traktowane jako odtajnione i zostaną zwrócone oferentom.
Po otwarciu każdej oferty zostanie podana do wiadomości zebranych nazw oferenta oraz cena
oferty. Następnie zostanie zbadana ważność ofert. Przyczyną nieważności oferty będzie
wystąpienie jednego z uchybień – braku dokumentów, które powinien złożyć oferent. Po
wstępnym stwierdzeniu ważności oferty zostanie ona odczytana i zapisana w protokole
postępowania ofertowego. Oferty zakwalifikowane do rozpatrzenia będą szczegółowo
sprawdzane pod względem merytorycznym. W przypadku błędu w oferowanej cenie zostanie
skorygowana przez zamawiającego i po wyrażeniu zgody oferta będzie uważana za
ostateczną.
Po otwarciu ofert oferent nie może wnosić żadnych zmian.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie powiadomiony wiadomością
telefoniczną bezpośrednio po rozstrzygnięciu przetargu.
O wyborze oferty będą powiadomieni wszyscy oferenci w ciągu 2 dni od daty ogłoszenia
wyniku przetargu.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę z
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji za dane zadanie.
Wybrany dostawca zobowiązany jest do podpisania umowy w ciągu, co najmniej 7 dni
przed zaplanowanym terminem dostawy towaru. W przypadku nie dotrzymania warunków
podpisanej przez dostawcę umowy zamawiający ma prawo jej rozwiązania z zachowaniem
2-tygodniowego okresu wypowiedzenia i podpisania nowej umowy z oferentem wyłonionym
jako następny w przetargu.
15. Podstawa prawna
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z późniejszymi zmianami). Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
prowadzone jest na podstawie art.39 p.z.p.

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa i adres oferenta ( wykonawcy)......................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 Ustawy - Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych, oraz, że firma
którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 w/w
ustawy .
..........................................................
Data i podpis osoby uprawnionej

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z postępowania na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa……………………………………………………………………………………………

Siedziba………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu/faksu………………………………………………………………………………...

Ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę jako upoważniony na piśmie lub wpisany w
odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu Wykonawcy o ś w i a d c z a m, że nie
ma podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania z powodu niespełnienia warunków,
o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych.

…………………………………
(podpis osoby/osób uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy)

……………….., dnia ……………

OŚWIADCZENIE

Ja/my, niżej podpisany/ni……………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma/adres Wykonawcy)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
oświadczam/my, iż spełniamy warunki w postępowaniu, a w tym:
1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

……………………,dn………………………..
(miejscowość)

……………………………….
podpis

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu .............................. w Hańsku pomiędzy:
Zespołem Szkoły Podstawowej i Przedszkola , ul. Szkolna 1 22 – 235 Hańsk,
NIP565 – 13 – 83 – 714, reprezentowanym przez:
dyrektora - Barbarę Wilgocką oraz intendenta Karolinę Koss
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym
a....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
....................... .............................................................................................................................
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zawarta została umowa
następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych
do Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Hańsku
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian ilościowych w
poszczególnych pozycjach przedmiotu zamówienia.
3. Dostawy realizowane będą sukcesywnie według zamówień (nie mnie niż dwa razy w
tygodniu). Dostawa towaru będzie się odbywała każdorazowo na koszt i ryzyko
Wykonawcy tzn. dostarczanie zamówionego towaru do siedziby jednostki
organizacyjnej wskazanej w zamówieniu wraz z wniesieniem do pomieszczeń.
§2
1. Wartość umowy zostaje określona na....................................... PLN brutto (słownie
złotych:...................................................................................................................../100)
i zawiera wszystkie składniki cenotwórcze.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy ceny jednostkowe
zaproponowane w ofercie Wykonawcy.
3. Strony postanawiają, że w/w ceny będą obowiązywały przez okres ważności umowy,
nie będą podlegały zmianom. W przypadku zmiany ceny przez producenta
Wykonawca zobowiązany jest wystosować pismo dotyczące podwyższenia ceny.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zakupu wszystkich
produktów wyszczególnionych w ofercie Wykonawcy, oraz zakup produktów, które

nie zostały wymienione w ofercie Wykonawcy, a występują w ofercie firmy
Wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wartości niniejszej umowy do
nakładów faktycznie poniesionych.
6. Wierzytelności wynikające z realizacje niniejszej umowy nie mogą być zbywane
przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
§3
1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności przelewem, na konto
Wykonawcy w banku.................................................................................................
na rachunek…………………………………………………………………………
§4
1. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego
reprezentować będzie:
Karolina Koss

tel. 082 571 40 50

Wykonawcę reprezentować będzie:
...........................................................tel.........................................
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w przypadku:
1. nieterminowego wykonania dostawy lub wykonania jej niezgodnie z
zamówieniem pod względem asortymentowym, jakościowym lub ilościowym,
w wysokości 0,2% za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto
umowy określonej w § 2 ust. 1,
2. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze– w wysokości
0,2% licząc od wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1, za każdy dzień
opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako
termin do usunięcia wad,
3. z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności,
o których mowa w § 7 ust. 1 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 2 ust. 1.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto określonego
w § 2 ust. 1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego,
gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych.
§6
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu,
pod rygorem nieważności.

§7
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub
nienależycie wykonuje umowę. W takiej sytuacji Zamawiający przed odstąpieniem od
umowy wzywa Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji umowy wyznaczając mu
odpowiedni termin, z zastrzeżeniem, że upływie wyznaczonego terminu od umowy
odstąpi. Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od bezskutecznego
upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1,2 Wykonawca może
żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia.
§8
1. W sprawach spornych strony mogą zwrócić się do sądu powszechnego właściwego dla
siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych.
§9
Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od 1.01.2012 do 31.12.2012 r.
§ 10
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.

……………………………

…………………………….

Zamawiający

Dostawca

Pieczęć adresowa Wykonawcy

Załącznik do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Ja niżej podpisany/my, niżej podpisani*...............................................................................
.......................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (wymienić podmiot lub podmioty składające ofertę wspólną):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
NIP..............................................................REGON....................................................................
Nr telefonu.................................................../faksu........................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych do Zespołu Szkoły
Podstawowej i Przedszkola w Hańsku przy ul. Szkolnej 1 oferuję wykonanie zamówienia za
następującą cenę:
Cena brutto:...........................zł
(słownie:......................................................................................................................................)
Termin wykonania zamówienia od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem wszystkie informacje niezbędne do przygotowania
oferty.
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia składania ofert.
Zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istotne postanowienia umowy
akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

................................................................................
/Podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do
występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo/
*

niepotrzebne skreślić

