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Zamawiaj ący: 

Centrum Biznesu sp. z o.o. 

z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 23, 

REGON 970507305, NIP 929-010-07-07, kapitał zakładowy 4.870.000,00 zł, 

wpisane przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000061978 

telefon: 68 324 25 71, faks: 68 322 10 50, adres e-mail: cb@centrumbiznesu.zgo.pl 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

publicznego o szacunkowej wartości mniejszej 

niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych 

 

na dostaw ę żywno ści do stołówki Niepublicznego Przedszkola i Niepubl icznej Szkoły 

Podstawowej, zwanymi „Akademi ą Talentów” w Zielonej Górze 

z podziałem na 10 zada ń. 

 

 

Data przekazania ogłoszenia do publikacji w Biulety nie Zamówie ń Publicznych: 

� 22 czerwca 2016 

Termin i miejsce składania ofert: 

� data: 29 czerwca 2016, godz. 9.00; 

� miejsce: siedziba zamawiającego przy ul. Bohaterów Westerplatte 23 w Zielonej Górze. 

Termin i miejsce otwarcia ofert: 

� data: 29 czerwca 2016, godz. 9.05; 

� miejsce: siedziba zamawiającego przy ul. Bohaterów Westerplatte 23 w Zielonej Górze. 

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: CB/TM/03/2016 

Nr ogłoszenia na portalu BZP UZP: 98575-2016 

 

 

 Zatwierdzam 

  

 

Zielona Góra, 22 czerwca 2016 .................................... 

/Podpis i pieczęć Kierownika zamawiającego/ 
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I. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA 

1. Informacje ogólne 

1.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jest 

prowadzone zgodnie z art. 39 w związku z art. 10 Ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), zwanej w dalszej części SIWZ Ustawą oraz 

zgodnie z przepisami wykonawczymi, obowiązującymi w dniu wszczęcia postępowania. 

1.2. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zakres zamówienia planowany do powierzenia 

podwykonawcom należy wskazać w formularzu oferty. Brak takiego wskazania będzie traktowa-

ny jako deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia przez wykonawcę. 

1.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty wraz 

z wymaganymi dokumentami i w zakresie jego odpowiedzialności leży powzięcie - zgodnie 

z obowiązującym prawem - wiadomości niezbędnych do przygotowania dokumentacji ofertowej, 

a także do podpisania umowy. 

1.4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uważa się wyłącznie taką, 

która zawiera pełny asortyment dla danego Zadania, wg Druków nr 5.1-510. 

1.5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

1.6. Nie przewiduje się rozliczania w walutach obcych. 

1.7. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

1.8. Nie stawia się wymagań w zakresie zatrudnienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy. 

1.9. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym 

przez zamawiającego. 

2. Przedmiot zamówienia 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa (z transportem i wniesieniem) żywności do magazynu 

żywnościowego stołówki Niepublicznego Przedszkola i Niepublicznej Szkoły Podstawowej, zwa-

nymi dalej wspólnie „Akademią Talentów”, przy ul. Rzeźniczka 1 w Zielonej Górze, a w szcze-

gólności: 

Zadanie nr 1 - Dostawa warzyw, owoców i warzyw przetworzonych; 

Zadanie nr 2 - Dostawa cytrusów; 

Zadanie nr 3 - Dostawa ryb i przetworów rybnych mrożonych; 

Zadanie nr 4 - Dostawa mięsa drobiowego, wieprzowego i wyrobów wędliniarskich; 

Zadanie nr 5 - Dostawa artykułów spożywczych, przypraw, makaronów i warzyw przetworzo-

nych; 

Zadanie nr 6 - Dostawa jaj; 

Zadanie nr 7 - Dostawa warzyw i owoców przetworzonych – mrożonych; 

Zadanie nr 8 - Dostawa artykułów nabiałowych, mleka i śmietany; 

Zadanie nr 9 - Dostawa pieczywa; 
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Zadanie nr 10 - Dostawa wyrobów garmażeryjnych. 

2.2. We wszystkich przypadkach posługiwania się przez zamawiającego nazwami własnymi lub ty-

pami produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy, dopuszcza się złożenie ofert „równoważnych”. 

Za „równoważne” zamawiający uzna wyłącznie te produkty, które posiadać będą te same skład-

niki, konsystencję, ekstrakt, wartości odżywcze i walory smakowe, gramaturę opakowania, kolor 

co produkty podane przykładowo. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest podać w ze-

stawieniu danego Zadania nazwę własną oferowanego produktu równoważnego. 

2.3. Informacje ogólne, łącznie do Zadań 1-10: 

a) Zadania będą realizowane sukcesywnie wg zapotrzebowania zamawiającego; 

b) Dostawy winny być realizowane przy użyciu środków transportowych przeznaczonych do 

przewozu żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

c) Odbiorów dokonywać będzie upoważniony przez zamawiającego pracownik w magazynie 

zamawiającego; 

d) Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia za czas przewozu ponosi wyko-

nawca; 

e) Za dostarczoną żywność (w tym jej stan jakościowy) odpowiada wykonawca do momentu 

odbioru przez zamawiającego; 

f) Dowód dostawy zamówionego towaru wykonawca winien dostarczać wraz z towarem. Fak-

tury rozliczane będą raz na dwa tygodnie; 

g) Dostarczany towar winien być świeży z okresami ważności odpowiednimi dla danego asor-

tymentu, wysokiej jakości, tj. I-go gatunku, bez wad fizycznych i jakościowych, ponadto po-

winien odpowiadać Polskim Normom oraz wymaganiom, jakie muszą spełniać środki spo-

żywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży, określonym w Rozpo-

rządzeniu Ministra zdrowia z 26 sierpnia 2015 (Dz.U. z 2015, poz. 1256). Wyroby winny być 

oznaczone zgodnie z wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami. Dopuszcza się zasto-

sowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych norm i systemów odniesienia; 

h) W przypadku zaoferowania w zestawieniu kosztów zadania produktów ekologicznych, do-

starczane towary winny posiadać certyfikat ekologiczny i być oznakowane logo certyfikatu 

BIO  (znaczek listka z dwunastoma gwiazdkami); 

i) W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości, 

bądź niedostarczenia zamówionego towaru w wymaganych godzinach, a także - niedokona-

nia niezwłocznej jego wymiany na towar właściwy, zamawiający ma prawo dokonania zaku-

pu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu ob-

ciążają wykonawcę; 

j) Na dostarczany towar, wykonawca winien posiadać, wymagane stosownymi przepisami 

i normami, certyfikaty, atesty laboratoryjne, które będą niezwłocznie udostępniane na każdą 

prośbę zamawiającego; 
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k) W przypadku niezgodności dostarczanych artykułów z wymogami i opisem zawartym 

w SIWZ, zamawiający odmówi odbioru tych artykułów a wykonawca poniesie koszty zgodnie 

z zapisem lit. i); 

l) Ze względu na specyfikę zbiorowego żywienia, zamawiający zastrzega sobie możliwość 

wprowadzania zmian w zakresie wielkości lub wartości dostaw, maksymalnie  o 30 %. Za-

mawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych tymi zmia-

nami, a wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

m) W przypadku braku towaru o wymaganej przez zamawiającego wielkości/gramaturze do-

puszcza się zaproponowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach o innych, lecz zbliżo-

nych wielkościach/gramaturach. W takim przypadku wykonawca winien przeliczyć wartość 

opakowania do gramatury podanej przez zamawiającego. 

2.3. Zamawianie, dostawa i odbiór towarów: 

a) Poszczególne dostawy odbywać się będą partiami, wg telefonicznie zgłaszanego zapotrze-

bowania zamawiającego. Dostawy winny być realizowane zgodnie z zamówieniem i w ter-

minie nie dłuższym niż 24 godziny licząc od godziny złożenia zamówienia, z wyjątkiem pie-

czywa, nabiału  i mięsa, dla których termin ten nie może być dłuższy, niż 12 godzin; 

b) Dostawy realizowane będą przez wykonawcę codziennie od poniedziałku do piątku, odpo-

wiednio dla Zadania 1, 2, 3, 4 i 10 w godz. od 6.00 do 8.00, dla Zadania 5, 6 i 7 

w godz. od 7.00 do 11.00 oraz dla Zadania 8 i 9 w godz. od 6.00 do 7.00. Za zgodą zama-

wiającego dopuszcza się ustalenie innych terminów realizacji dostaw; 

c) W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się zmianę godz. dostawy towarów pod warunkiem 

uprzedniego, telefonicznego uzgodnienia telefonicznego pomiędzy zamawiającym, a wyko-

nawcą; 

d) Dostawa dotycząca jednej partii winna zawierać wszystkie zamówione artykuły. Zamawiają-

cy nie wyraża zgody na dzielenie zamówionej dostawy na części. 

e) Dostarczany towar winien być w oryginalnych opakowaniach producenta, oznakowanych 

i zawierających informacje dotyczące min. nazwy i adresu producenta, nazwy dystrybutora, 

nazwy towaru, jego klasy jakości, daty produkcji, terminu przydatności do spożycia, ilości 

sztuk i warunków przechowywania oraz innych informacji wymaganych odpowiednimi prze-

pisami. Opakowania winny być nieuszkodzone i wykonane z materiałów przeznaczonych do 

kontaktu z żywnością; 

f) Termin przydatności do spożycia artykułów spożywczych powinien być nie krótszy niż sześć 

miesięcy od daty ich dostarczenia, z zastrzeżeniem mięsa, warzyw i nabiału, które winny być 

dostarczane świeże o terminie trwałości nie krótszym niż siedem dni od daty ich dostarcze-

nia. Wyjątek stanowią jaja, których termin trwałości nie może być krótszy niż dziesięć dni ro-

boczych od daty ich dostarczenia (warunek ten dotyczy, bez wyjątku, każdego pojedyncze-
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go jaja, a zapis § 6 ust. 1 lit. c) Projektu umowy, o której mowa ust. 16 stosuje się odpowied-

nio). 

g) Dostarczane art. spożywcze winny spełniać wymogi jakościowe dotyczące produktów: 

1) Wygląd, tekstura i konsystencja: charakterystyczne dla rodzaju i stopnia rozdrobnienia, 

konsystencja sypka, bez grudek, niezlepiająca się przy ucisku, bez zbryleń, delikatna; 

2) Smak: charakterystyczny dla rodzaju surowca, bez obcych posmaków; 

3) Właściwości fizykochemiczne i biologiczne: brak zanieczyszczeń fizycznych, oznak 

i pozostałości szkodników, brak zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii cho-

robotwórczych; 

4) Opakowanie: torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zaple-

śnienia, obecności szkodników, całe, szczelne; 

5) Dostarczany ser biały, żółty oraz mięso i wędliny winny być opakowane hermetycznie 

z widoczną datą  przydatności do spożycia i składem surowcowym; 

h) Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia całej dostarczanej partii towaru lub jej 

części, w przypadku gdy w trakcie oceny wizualnej i organoleptycznej zostanie stwierdzona 

zła jakość produktów, będą widoczne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpie-

czeniem produktów, złymi warunkami transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicz-

nym środków transportu przewożących przedmiot umowy; 

i) Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia całej dostarczanej partii towaru 

w przypadku niedotrzymania przez wykonawcę określonego terminu jej dostawy; 

j) Dostawa towarów będzie odbywać się zgodnie z procedurą określoną w dokumentacji sani-

tarnej, wg zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i dobrej praktyki higienicznej (GHP). 

2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający m.in. ilości poszczególnych produktów 

w ramach Zadań 1-10 zawarto odpowiednio w Drukach od 5.1 do 5.10 oraz w ust. 16 zawierają-

cym wzór umowy. 

3. Warunki udziału w post ępowaniu oraz dokumenty potwierdzaj ące ich spełnianie 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne powinni złożyć oświadczenie o spełnianiu 

niżej opisanych warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, wg wzoru stanowiącego 

Druk nr 2 – Oświadczenie w niniejszej SIWZ oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające ich 

spełnianie, a w szczególności: 

3.1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

 W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są złożyć 

oświadczenie, wg wzoru stanowiącego Druk nr 2 – Oświadczenie; 

3.2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia: Realizacja w ostatnich 

trzech latach, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zadania, wykonanego z należytą starannością, odpowia-
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dającego swoim rodzajem (asortymentem) stanowiącym przedmiot zamówienia, dla ka żdego 

Zadania osobno , o wartości brutto minimum, odpowiednio dla: 

Zadania Nr 1 – 24900,00 zł, 

Zadania Nr 2 – 13400,00 zł, 

Zadania Nr 3 – 10200,00 zł, 

Zadania Nr 4 – 37700,00 zł, 

Zadania Nr 5 – 21100,00 zł, 

Zadania Nr 6 – 2700,00 zł, 

Zadania Nr 7 – 5700,00 zł, 

Zadania Nr 8 – 12900,00 zł, 

Zadania Nr 9 – 8200,00 zł, 

Zadania Nr 10 – 4500,00 zł. 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedło-

żyć wykaz wykonanych usług, sporządzony według wzoru stanowiącego Druk nr 3 – Doświad-

czenie w niniejszej SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Na-

leży załączyć dokumenty potwierdzające, że wszystkie te usługi zostały wykonane należycie; 

3.3. dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania za-

mówienia. 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedło-

żyć oświadczenie, sporządzone wg wzoru stanowiącego Druk nr 2 – Oświadczenie; 

3.4. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego za-

mówienia. 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 

oświadczenie, sporządzone wg wzoru stanowiącego Druk nr 2 – Oświadczenie; 

3.5. nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy. 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy (w przypadku wspólnego 

ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców 

w ofercie powinny być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) zobowiązani są 

przedłożyć następujące dokumenty: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Druk nr 2 - Oświadczenie; 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

(np. KRS), 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, 

a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewi-

dziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
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wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

e) oświadczenie o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej - Druk nr 4 - 

Grupa kapitałowa. 

4. Informacje dodatkowe dotycz ące składanych dokumentów oraz o sposobie oceny 

spełniania warunków udziału w post ępowaniu 

4.1. SIWZ zawiera wzorcowy formularz ofertowy Druk nr 1 – Oferta, który należy wypełnić 

i podpisać. Ofertę należy przygotować z zgodnie z wszystkimi zapisami niniejszej SIWZ 

ze szczególnym uwzględnieniem ust. 6 i 7. 

4.2. Żąda się złożenia dokumentów - w formie oryginałów lub kserokopii, poświadczonych 

za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w ust. 3; 

4.3. Jeżeli dokumenty ofertowe składa (podpisuje) osoba nieuprawniona do reprezentacji wykonaw-

cy na podstawie dokumentów, o których jest mowa w ust. 3.5 lit. c, wymaga się od wykonawcy 

przedłożenia, wraz z ofertą, pełnomocnictwa do podpisania oświadczenia i oferty oraz do po-

świadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. 

4.4. Wykonawca, który nie złoży wraz z ofertą któregokolwiek dokumentu określonego w ust. 3, nie 

spełni jakiegokolwiek warunku ustalonego w ust. 3, bądź złoży (zawrze w dokumentacji) nie-

prawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, zostanie wyklu-

czony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jego oferta zostanie odrzucona. 

4.5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się na zasadzie „spełnia” – „nie 

spełnia”. 

4.6. Zamawiający odrzuci każdą ofertę, której treść nie odpowiada treści SIWZ, albo taką ofertę, 

która jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

4.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3.5 lit. c-g – składa dokumenty wystawio-

ne 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; 
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c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

4.8. Dokumenty, o których mowa w ust. 4.7 lit. a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 4.7 lit. b), 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4.9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miej-

sce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4.7, zastępuje się je do-

kumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądo-

wym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowied-

nio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce za-

mieszkania. Przepis ust. 4.8 stosuje się odpowiednio. 

5. Termin wykonania zamówienia 

Wykonanie zamówienia przewiduje się sukcesywnie od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2017. 

6. Sposób obliczenia ceny oferty 

6.1. Oferta powinna zawierać indywidualne ceny, osobno dla każdego z Zadań 1-10, których reali-

zacji zamierza podjąć się wykonawca. W celu prawidłowego wyliczenia ceny należy ściśle wy-

pełnić bez poprawek i skreśleń Druk nr 1 - Oferta. Do oferty należy obowiązkowo dołączyć wy-

pełnione odpowiednie Druki nr 5.1-5.10, zawierające zestawienie kosztów wykonania Zadań, któ-

rych realizacji zamierza się podjąć wykonawca. 

6.2. Należy posługiwać się cenami brutto. Błędy w obliczeniach lub niezgodność tych obliczeń 

z ceną całej oferty spowodują odrzucenie oferty. 

6.3. W cenach zawartych w ofercie należy uwzględnić wszelkie koszty realizacji dostaw. Cena po-

winna być wyrażona w złotych oraz określona jednoznacznie i w ostatecznej wysokości. 

7. Sposób przygotowania oferty 

7.1. Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego Druk nr 1 – Oferta. Wraz z ofertą, należy 

złożyć wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 3, 4 i 6. 

7.2. Oferta oraz pozostałe dokumenty wymagane od wykonawców winny być sporządzone czytelnie 

w języku polskim, w trwałym druku lub piśmie odręcznym, ściśle według postanowień zawartych 

w SIWZ. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, zawierającą jedną cenę na wykonanie całości 

zamówienia określonego w ust. 2. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje 

odrzucenie ofert tego wykonawcy. 

7.3. Treść oferty powinna odpowiadać treści SIWZ. W celu czytelnego zamieszczenia odpowiedniej 

ilości informacji, formularze (druki) przedstawione w SIWZ można dopasować do indywidual-

nych potrzeb, zachowując jednak brzmienie ich wzorcowych treści. Oferta oraz pozostałe doku-

menty wymagane postanowieniami zawartymi w ust. 4 SIWZ, powinny być złożone w oryginale 

lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub jego upełnomoc-

nionego przedstawiciela. 
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7.4. Dokumentacja ofertowa, tj. wypełniony Druk nr 1 – Oferta wraz z pozostałymi wymaganymi do-

kumentami, powinna stanowić zbiór kolejno ponumerowanych kartek, połączonych w sposób 

uniemożliwiający łatwe zdekompletowanie. Egzemplarz dokumentacji ofertowej należy zamknąć 

w nieprzejrzystej kopercie w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez widocznych skutków, 

ostemplować pieczątką firmową a także, jeśli pieczątka nie zawiera tych danych, zamieścić na 

zewnątrz pełną nazwę firmy i adres siedziby wykonawcy oraz opis z użyciem sformułowania, wg 

wzoru: 

„Centrum Biznesu Sp. z o.o. 

z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 23. 

Oferta przetargowa 

na dostawę żywności do stołówki Akademii Talentów w Zielonej Górze 

z podziałem na 10 zadań. 

Nie otwierać przed 29 czerwca 2016, godz. 9.05.” 

8. Miejsce oraz termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego przy ul. Bohaterów Westerplatte 23 w Zielonej 

Górze, w terminie upływającym 29 czerwca 2016 o godz. 9.00. 

9. Prowadzenie post ępowania, otwarcie ofert, termin zwi ązania ofert ą 

9.1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, komisja przetargowa - powoła-

na przez kierownika zamawiającego - sporządzi pisemny protokół postępowania o udzielenie 

zamówienia o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 Ustawy, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Protokół - wraz z za-

łącznikami, które stanowią oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne 

dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców - jest jawny. Wszystkie 

oferty są jawne od chwili ich otwarcia, natomiast pozostałe załączniki do protokołu zamawiający 

może udostępnić po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępo-

wania. 

9.2. Jawne otwarcie złożonych ofert odbędzie się 29 czerwca 2016 o godz. 9.05 w siedzibie zama-

wiającego przy ul. Bohaterów Westerplatte 23 w Zielonej Górze. 

9.3. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni rozpoczynający się wraz z upływem termi-

nu składania ofert. 

10. Sprawdzenie ofert oraz sposób oceny i kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty 

10.1. Zamawiający będzie rozpatrywał i oceniał oferty indywidualnie dla każdego z 10 Zadań. 

10.2. Zamawiający wybierze, spośród ofert nieodrzuconych, najkorzystniejsze oferty, kierując się 

dwoma kryteriami oceny: „Cena” o wadze 99 % oraz „Bio” o wadze 1 %. 
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10.3. W kryterium „Cena” oferta z najniższą ceną otrzyma 99 punktów, a pozostałe oferty uzyskają 

proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów, zgodnie ze wzorem: 

najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie 
KC = 

cena oferty badanej 
• 99 pkt. 

Uwaga: Maksymalna liczba punktów przyznanych w niniejszym kryterium to KC = 99 pkt. 

10.4. W kryterium „Bio” oferta wykonawcy, który w kolumnie nr 7 odpowiedniego załącznika od 3.1 

do 3.10, osobno dla każdego zadania, zaoferuje dostawę największej liczby rodzajów produk-

tów ekologicznych (por. ust. 2.3 lit. h) - otrzyma 1 pkt. Pozostali wykonawcy otrzymają 0 pkt. 

Maksymalna liczba punktów przyznanych w niniejszym kryterium to KB = 1 pkt.  

10.5. W następstwie zatwierdzenia przez kierownika zamawiającego propozycji komisji przetargo-

wej, zamówienie zostanie udzielone wykonawcom, których oferty otrzymały łącznie największą 

liczbę punktów, osobno dla każdego z 10 Zadań. 

11. Formalno ści, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy. 

11.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszych ofert, w ramach poszczególnych zadań, zama-

wiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty z podziałem na zadania; 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone; 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia; 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po upływie którego umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

11.2. Wykonawcy mają obowiązek niezwłocznego potwierdzenia otrzymania zawiadomienia, 

o którym mowa w pkt. 1. z zastosowaniem takiej samej formy przekazu, w jakiej to zawiadomie-

nie otrzymali. 

12. Środki ochrony prawnej przysługuj ące wykonawcy w toku post ępowania o udzielenie 

zamówienia 

12.1. Wykonawcy przysługuje środek ochrony prawnej, zgodnie z art. 180 Ustawy, w formie odwo-

łania, wyłącznie wobec następujących czynności zamawiającego: 

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

d) odrzucenia oferty odwołującego. 

12.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektro-

nicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

12.3. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 
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13. Sposób porozumiewania si ę zamawiaj ącego z wykonawcami oraz osoby uprawnione 

do porozumiewania si ę z wykonawcami 

13.1. W tym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje zamawiający i wykonawcy przekazują wyłącznie pisemnie lub faksem z zastrzeże-

niem pkt. 2. 

13.2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 11 pkt. 1 przekazywane jest wykonawcom wyłącznie 

w trybie art. 27 ust. 2 Ustawy, tj. faksem lub drogą elektroniczną. 

13.3. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniony jest Zdzisław Strach – Prezes Zarządu 

zamawiającego. Nie prowadzi się indywidualnych rozmów z wykonawcami, a pytania i odpowie-

dzi przekazuje się drogą e-mail lub faksem. 

14. Wadium 

14.1. Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium, w jednej z form przewidzianych w Ustawie, 

w kwocie niżej określonej dla danej części, a w przypadku złożenia oferty na kilka części - kwo-

ta wadium stanowi sum ę wadiów  ustalonych dla poszczególnych cz ęści zamówienia : 

Zadanie nr 1 – 1400,00 zł; 

Zadanie nr 2 – 700,00 zł; 

Zadanie nr 3 – 550,00 zł; 

Zadanie nr 4 – 2150,00 zł; 

Zadanie nr 5 – 110,00 zł; 

Zadanie nr 6 – 150,00 zł; 

Zadanie nr 7 – 300,00 zł; 

Zadanie nr 8 – 700,00 zł; 

Zadanie nr 9 – 450,00 zł; 

Zadanie nr 10 – 250,00 zł. 

14.2. Termin wniesienia wadium upływa z terminem składania ofert, o którym mowa w ust. 8, przy 

czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie 

uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank PKO I oddział w Zielonej Górze  prowadzący ra-

chunek zamawiającego, o numerze 30 1020 5402 0000 0502 0141 7997, potwierdzi, że otrzy-

mał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 

14.3. Zamawiający zwróci wadium, w przypadkach o których mowa w art. 46 Ustawy, odpowiednio 

na rachunek, z którego było wniesione, chyba że wykonawca złoży wcześniej inną, pisemną 

dyspozycję. 

15. Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy 

W niniejszym postępowaniu nie ma obowiązku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykona-

nia umowy. 
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16. Wzór umowy o realizacj ę zamówienia. 

Umowa na dostaw ę żywno ści do stołówki Akademii Talentów w Zielonej Górze 

w ramach zada ń nr… 

zawarta w dniu … lipca 2016 w Zielonej Górze, pomiędzy: 

Centrum Biznesu Spółka z o.o . z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Bohaterów Westerplatte 23, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061978, kapitał za-

kładowy 4.870.000,00 zł, REGON 970507305, NIP 929-010-07-07, podmiotem reprezentowanym 

przez: 

Zdzisława Strach – Prezesa Zarządu, 

zwanym dalej Zamawiaj ącym 

a 

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

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

reprezentowanym przez: 

……………………………………….….. – ………………………………………., 

zwanym dalej Wykonawc ą 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograni-

czonego została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy, realizowanej w Zielonej Górze, jest (niepotrzebne usunąć) dostawa: 

Zadanie nr 1 - warzyw, owoców i warzyw przetworzonych; 

Zadanie nr 2 - cytrusów; 

Zadanie nr 3 - ryb i przetworów rybnych mrożonych; 

Zadanie nr 4 - mięsa drobiowego, wieprzowego i wyrobów wędliniarskich; 

Zadanie nr 5 - artykułów spożywczych, przypraw, makaronów i warzyw przetworzonych; 

Zadanie nr 6 - jaj; 

Zadanie nr 7 - warzyw i owoców przetworzonych – mrożonych; 

Zadanie nr 8 - artykułów nabiałowych, mleka i śmietany; 

Zadanie nr 9 - pieczywa; 

Zadanie nr 10 – wyrobów garmażeryjnych. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w ust.2 SIWZ, stanowiącej integralną część 

umowy. 
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§ 2 

1. Odbiór Towaru będzie dokonywany przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, w maga-

zynie żywnościowym stołówki Akademii Talentów Zamawiającego, w oparciu o złożone zamó-

wienie i obowiązujące normy jakościowe. 

2. Dla określenia jakości odbieranego towaru, Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli przez 

SANEPID, jakości surowców użytych do produkcji, stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń, 

urządzeń i maszyn produkcyjnych, higieny osobistej zatrudnionego personelu, warunków so-

cjalnych, warunków magazynowania surowców i gotowych przetworów, sposobu transportu to-

waru.  

3. Zamawiający ma prawo do dokonywania poboru prób dostarczanego towaru oraz ich przebada-

nia we właściwym miejscowo akredytowanym laboratorium celem określenia zgodności Towaru 

z normami jakościowymi. Dwukrotny negatywny wynik badanego towaru stanowi podstawę do 

rozwiązania  przez Zamawiającego umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia z winy Wy-

konawcy. W takim przypadku Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z § 6. 

4. Zamawiający, po stwierdzeniu niezgodności ilościowych albo wad jakościowych w momencie 

dostawy, odmówi przyjęcia zakwestionowanej partii towaru i zażąda wymiany na wolny od wad 

i zgodny ilościowo z pierwotnym zamówieniem w terminie do trzech godzin od chwili stwierdze-

nia nieprawidłowości w dostawie.  W takim przypadku Zamawiający nie będzie wszczynał pro-

cedury reklamacyjnej. Zamienna partia towaru podlega odbiorowi ilościowemu i jakościowemu. 

5. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości bądź 

niedostarczenia zamówionego towaru a także niedokonania niezwłocznej jego wymiany na to-

war właściwy, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jed-

nostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają Wykonawcę. 

6. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie uzna oceny Zamawiającego co do kwestionowanej ilości 

towaru i jego jakości, Zamawiający odmówi przyjęcia zakwestionowanej partii i rozpocznie pro-

cedurę reklamacyjną na podstawie sporządzonego protokołu reklamacyjnego, powiadamiając 

o tym niezwłocznie Wykonawcę. 

7. Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji, Zamawiający ma prawo do pobrania za pośrednictwem 

SANEPID-U próby towaru i przekazania do zbadania w specjalistycznym akredytowanym labo-

ratorium. Orzeczenie stanowi ostateczną podstawę do określenia jakości towaru i jest wiążące 

dla obydwu Stron. Koszty badań laboratoryjnych ponosi strona, która błędnie oceniła jakość to-

waru.  

8. W przypadku potwierdzenia słuszności reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego, Wykonaw-

ca po uzgodnieniu z Zamawiającym, ustali sposób i termin dostarczenia partii towaru wolnej od 
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wad w terminie 2 dni od daty wydania orzeczenia, bez żądania dodatkowych opłat z tego tytułu. 

Dostarczona partia towaru podlega odbiorowi ilościowemu i jakościowemu. 

9. W przypadku braku możliwości dostarczenia partii towaru wolnej od wad Wykonawca zwróci 

jego równowartość po cenach obowiązujących w umowie. W takim przypadku Zamawiający na-

liczy kary umowne zgodnie z § 6. 

 

§ 3 

1. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2017. 

2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia będą 

a) ze strony Zamawiającego 

      - Anna Jelińska, tel. …………………………, 

 - ………………., tel. …………………………,  

b) ze strony Wykonawcy 

 - ……………………, tel. …………………………, 

 - ……………………, tel. …………………………. 

§ 4 

1. Rozliczenie wykonanych dostaw nastąpi w oparciu o faktury częściowe. 

2. Na fakturze VAT Wykonawca wymieni: 

a) Zamawiającego; 

b) towar opisany w sposób zgodny z przedmiotem niniejszej umowy; 

c) jednostkę miary zgodnie z  niniejszą umową; 

d) ilość towaru; 

e) jego cenę jednostkową netto; 

f) stawkę podatku VAT; 

g) wartość brutto. 

3. W przypadku niedopełnienia wymagań, określonych w ust. 2  lub braku zgodności dostawy 

z zamówieniem lub fakturą pod względem ilościowym i jakościowym, Zamawiający wstrzyma się 

od zapłaty całości lub części należności do czasu uzupełnienia dokumentów, przy czym termin 

zapłaty liczy się od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentem odbio-

ru. 

4. Zamawiający nie ponosi skutków zwrotu do Wykonawcy nieprawidłowo wystawionych faktur. 

§ 5 

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie łącznie 

w wysokości netto …………………… (słownie złotych:……………………………), przy czym za-
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pis ust. 2.3 lit l) SIWZ stosuje się odpowiednio. Do tak wyliczonego wynagrodzenia Wykonawca 

doliczy podatek VAT, według obowiązujących stawek. 

2. Wynagrodzenie to obejmuje całość kosztów związanych z kompleksową realizacją zadania. 

3. Dowód dostawy zamówionego towaru wykonawca winien dostarczać wraz z towarem. Faktury 

rozliczane będą raz na dwa tygodnie. 

4. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy 

w terminie 7 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Zapłata należności z tytułu wystawionej faktury będzie dokonana przez Zamawiającego przele-

wem na rachunek bankowy podany na fakturze. 

6. Datą zapłaty będzie dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia w banku przelewu na ra-

chunek Wykonawcy kwoty wynikającej z faktury. 

7. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności należnych z tytułu umowy bez zgody Zamawia-

jącego wyrażonej na piśmie. 

8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osób upoważ-

nionych ze strony Zamawiającego. 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 15 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust.1, w przypadku rozwiązania umowy bez 

zachowania okresu wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po 

stronie Zamawiającego; 

b) 0,2 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust.1, z tytułu niezrealizowanej w terminie 

zamówionej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 50 % warto-

ści brutto określonej w § 5 ust.1; 

c) 0,2 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust.1, w przypadku podzielenia i niedostar-

czenia w całości zamówionej części dostawy; 

d) 0,2 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust.1 Umowy, za każdy przypadek niedostar-

czenia towaru zadeklarowanego w zestawieniu kosztów zadania jako produkt ekologiczny. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, z zastrzeżeniem § 7 ust.1, w przypadku roz-

wiązania umowy przez Wykonawcę z  przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysoko-

ści 15 % wartości brutto określonej w § 5 ust.1 Umowy. 

3. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z po-

wodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego koope-

rantów lub podwykonawców. 
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4. Zapłata kar umownych nastąpi każdorazowo na wezwanie Strony uprawnionej do żądania kary 

umownej w terminie wskazanym w wezwaniu, z tym że Zamawiającemu przysługuje uprawnie-

nie do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przeno-

szącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

§ 7 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawia-

jący może odstąpić – bez kar finansowych lub odszkodowania – od Umowy w terminie 1 miesią-

ca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca mo-

że żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu rzeczywistego wykonania części umo-

wy. 

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartych w umowie oraz wprowadzenie nowych 

postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu nale-

żałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem 

ust. 3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem niniejszego postanowienia jest nieważna. 

3. Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty w następującym zakresie i na na-

stępujących warunkach: 

a) zmiana cen zawartych w ofercie, tj. w zestawieniu kosztów zadania, możliwa jest jedynie 

w udokumentowanych przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, ściśle o kwotę wynikającą ze zmiany urzędowej zmiany stawki podatku VAT; 

b) zmiana sposobu konfekcjonowania towarów objętych umową, w przypadku zmiany wielkości 

opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności 

w stosunku do ceny objętej umową; 

c) w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji towarów będących przedmiotem do-

stawy, możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych umową, o parametrach nie 

gorszych niż towary objęte ofertą, przy zachowaniu ceny ofertowej dla danego towaru na 

podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy; 

d) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to 

koszty realizacji zadania). 

4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyra-

zić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana 

numeru rachunku bankowego),  
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b) zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do współpracy Stron, 

c) zmiana ostatecznej sumy wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2.3 lit. l) SIWZ, będąca kon-

sekwencją fluktuacji potrzeb Zamawiającego (np. nieobecność dzieci w szkole z powodu za-

chorowań). 

6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw związa-

nych z realizacją niniejszej umowy. 

§ 8 

1. W sprawach nienormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilne-

go. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polu-

bownie, Strony oddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, wymagają zachowania formy pi-

semnej, a oświadczenia Stron składane w związku z realizacją umowy wymagają zachowania 

formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności. 

4. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron i wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

5. Załącznikami i integralną częścią umowy są Oferta Wykonawcy oraz SIWZ. 

 

 

 

 

……………………………. 

/Wykonawca/ 

……………………………. 

/Zamawiający/ 
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II. DOKUMENTACJA OFERTOWA 

 

Druk nr 1 - Oferta 
 

O f e r t a  
/nazwa i adres lub pieczęć Wykonawcy/ 

 
      Centrum Biznesu sp. z o.o. 
      ul. Bohaterów Westerplatte 23 
      65-078 Zielona Góra 

Na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niniejszym składamy ofertę 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograni-

czonego, na dostawę żywności do stołówki Akademii Talentów w Zielonej Górze z podziałem 

na 10 zadań. 

Nazwa Wykonawcy: 

REGON NIP Nr KRS lub nr ew. działalności gosp. 

Siedziba (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu): 

Zarząd (właściciel/e/): 

Nr telefonu Nr faksu Adres e-mail 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia, o którym mowa w ust. 2 SIWZ oraz projekcie umowy: 

a) Zadanie nr 1 - Dostawa warzyw, owoców i warzyw przetworzonych – Na podst. Druku nr 5.1 

za cenę brutto ……..  zł (słowie złotych: ……………………………………………………); 

b) Zadanie nr 2 - Dostawa cytrusów - Na podst. Druku nr 5.2 

za cenę brutto ……..  zł (słowie złotych: ……………………………………………………); 

c) Zadanie nr 3 - Dostawa ryb i przetworów rybnych mrożonych - Na podst. Druku nr 5.3 

za cenę brutto ……..  zł (słowie złotych: ……………………………………………………); 

d) Zadanie nr 4 - Dostawa mięsa drobiowego, wieprzowego i wyrobów wędliniarskich - Na 

podst. Druku nr 5.4 

za cenę brutto ……..  zł (słowie złotych: ……………………………………………………); 

e) Zadanie nr 5 - Dostawa artykułów spożywczych, przypraw, makaronów i warzyw przetwo-

rzonych - Na podst. Druku nr 5.5 

za cenę brutto ……… zł (słowie złotych: ……………………………………………………); 

f) Zadanie nr 6 - Dostawa jaj - Na podst. Druku nr 5.6 

za cenę brutto …….. zł (słowie złotych: ……………………………………………………); 

g) Zadanie nr 7 - Dostawa warzyw i owoców przetworzonych – mrożonych - Na podst. Druku 

nr 5.7 za cenę brutto …….. zł (słowie złotych: ……………………………………………); 
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h) Zadanie nr 8 - Dostawa artykułów nabiałowych, mleka i śmietany - Na podst. Druku nr 5.8 

za cenę brutto ……..    zł (słowie złotych: ……………………………………………………); 

i) Zadanie nr 9 - Dostawa pieczywa - Na podst. Druku nr 5.9 

za cenę brutto ……..    zł (słowie złotych: ……………………………………………………); 

j) Zadanie nr 10 - Dostawa wyrobów garmażeryjnych - Na podst. Druku nr 5.10 

za cenę brutto ……..    zł (słowie złotych: ……………………………………………………). 

2. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ. Zgadzamy się na roz-

liczenie fakturą, płatną w terminie 7 dni, licząc od dnia jej doręczenia. 

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

4. Zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty - do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze 

Umowy o realizację zamówienia, który stanowi integralną część SIWZ. 

5. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane na zasadach określonych w ust. 3, 4: 

a) Druki nr 5.1-5.10 – wypełnione Zestawienia ……………..…….. [wpisać wszystkie numery Za-

dań, o realizację których ubiega się wykonawca]; 

b) Druk nr 2 – Oświadczenie; 

c) Druk nr 3 – Doświadczenie; 

d) Druk nr 4 – Grupa kapitałowa; 

e) Odpisy z właściwego rejestru (por. ust. 3.5. lit. b); 

f) Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego (por. ust. 3.5. lit. c); 

g) Zaświadczenia z ZUS lub KRUS (por. ust. 3.5. lit. d); 

… ………………………………….... 

6. Oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają in-

formacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nie-

uczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji i dokumentów zamieszczonych w dokumentacji 

ofertowej na stronach nr ............... . 

7. Wszystkie dokumenty, stanowiące kompletną dokumentację ofertową, zamieszczono na ...... 

kolejno ponumerowanych stronach. 

8.  
…………..…………. dn. ………..……… r. ……………………………. 

/Podpisy pełnomocnych 

przedstawicieli Wykonawcy/ 
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Druk nr 2 – Oświadczenie 

 

 

 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w po-

stępowaniu, wymaganych na mocy art. 22 ust. 1 

oraz braku podstaw do wykluczenia na mocy 

art. 24 ust. 1 Ustawy 

/nazwa i adres lub pieczęć Wykonawcy/ 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, na dostawę żywności do stołówki Akademii Talentów w Zielonej Górze 

z podziałem na 10 zadań oświadczamy, że możemy ubiegać się o udzielenie określonego wyżej 

zamówienia, ponieważ reprezentujemy Wykonawcę, który: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności wymienionych 

w ust. 2 SIWZ (w opisie przedmiotu zamówienia) jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania; 

2) posiada wiedzę i doświadczenie; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.  

Ponadto oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 

Jednocześnie mamy świadomość, że Zamawiający zobowiązany jest wykluczyć nas jako Wyko-

nawcę z postępowania o udzielenie tego zamówienia publicznego, jeżeli stwierdzi, że przypadki 

wynikające z przepisów art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych dotyczą podmiotu reprezento-

wanego przez nas. 
 

 

 

………..……….………. dn. ………..……… r. ……………………………. 

/Podpisy pełnomocnych 

przedstawicieli Wykonawcy/ 
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Druk nr 3 - Doświadczenie 

 

 

 

Opis wiedzy i do świadczenia 

(z ust. 3.2 SIWZ) 

        /nazwa i adres lub pieczęć Wykonawcy/ 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, na dostawę żywności do stołówki Akademii Talentów w Zielonej Górze 

z podziałem na 10 zadań oświadczamy, że reprezentujemy podmiot, który w ostatnich trzech latach, 

przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej 1 zadanie, odpowiadające swoim rodzajem 

(asortymentem) stanowiącym przedmiot zamówienia, dla ka żdego Zadania osobno , o wartości 

brutto minimum (por. ust. 3.2 SIWZ), odpowiednio dla: 

Zad. 
Rodzaj dostaw – 

Nazwa z listu referen-
cyjnego 2) 

Podmiot, dla którego 
realizowana była do-

stawa 

Daty realizacji: 
(od - do) 

Wartość 
zamówienia 

brutto 
(zł) 

Imię, nazwisko i stanowisko osoby po-
twierdzającej należyte wykonanie usługi 

(wg listu referencyjnego) 

1      

2      

…      

10      

1) Nr Zadania opisanego w SIWZ (od 1 do 10), w odniesieniu do którego wykonawca wykazuje swoje doświadczenie. 
2) Należy obowiązkowo dołączyć referencje odbiorców usług potwierdzające, że dostawy te wykonane zostały należycie. 
 

 

…………..……….………. dn. ………..……… r. ……………………………. 

/Podpisy pełnomocnych 

przedstawicieli Wykonawcy/ 
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Druk nr 4 – Grupa kapitałowa 

 Oświadczenie 
o przynale żności lub braku przynale żności 

do grupy kapitałowej 
(z ust. 3.5 lit. g SIWZ) 

  /nazwa i adres lub pieczęć Wykonawcy/ 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 26 ust. 2d Ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo za-

mówień publicznych, Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pro-

wadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę żywności do stołówki Akademii Talen-

tów w Zielonej Górze z podziałem na 10 zadań oświadczamy, że reprezentujemy podmiot, który 

1) nie należy do grupy kapitałowej *) 

2) należy do grupy kapitałowej *) 

Uwagi: 

1. W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca obliga-

toryjnie zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy ka-

pitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa 

każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy. 

 

 
*) niepotrzebne skre ślić 

 

 

 

 

 

 

…………..……….………. dn. ………..……… r. ……………………………. 

/Podpisy pełnomocnych 

przedstawicieli Wykonawcy/ 
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Druk nr 5.1 – Zestawienie 1 

 Zestawienie kosztów wykonania Zadania 1 

por. ust. 2.1 lit. a) SIWZ 

  /nazwa i adres lub pieczęć Wykonawcy/ 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, na dostawę żywności do stołówki Akademii Talentów w Zielonej Górze 

z podziałem na 10 zadań oferujemy realizację Zadania 1 - Dostawa warzyw, owoców i warzyw 

przetworzonych , wg poniższego zestawienia: 

Lp. Nazwa towaru Jedn. 
miary 

Maks. 
ilość 

Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość brutto 
kol. 4 x kol. 5. 

Pro-
dukt 
BIO*) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Brokuł, główka o średnicy min. 15 cm, bez łodygi i liści (masa 
główki 500 - 800 g) świeży, luz, kl I 

szt. 180    

2 
Botwinka, świeża, (w pęczkach o masie 500 - 600 g), dostar-
czana w sezonie, kl I  

szt. 40    

3 Brukselka, świeża, luz, dostarczana w sezonie, kl I kg 40    
4 Burak ćwikłowy, świeży, luz , kl I kg 300    
5 Cebula, świeża, luz, kl I kg 400    
6 Dynia świeża, luz, dostarczana w sezonie, kl I kg 30    

7 
Fasolka szparagowa żółta, świeża, luz, dostarczana w sezonie, 
kl I 

kg 20    

8 
Kalafior główka o średnicy min. 15 cm, bez łodygi i liści, świeży, 
luz, kl I 

szt. 180    

9 
Kapusta młoda, głowa o średnicy min. 15 cm, świeża, luz, do-
stawczana w sezonie, kl I 

szt. 50    

10 Kapusta biała, głowa o średnicy min. 15 cm, świeża, luz, kl I kg 300    

11 
Kapusta czerwona, głowa o średnicy min. 15 cm, świeża, luz, kl 
I 

kg 100    

12 
Kapusta kiszona sałatkowa z marchewką, bez konserwantów, 
opakowanie 5 kg, kl I 

kg 300    

13 Kapusta pekińska, świeża, luz, kl I kg 160    
14 Koper świeży (w pęczkach o masie 15-20 g bez łodyg ) kl I szt. 560    

15 
Marchew, odmiany: Karotka, Karina, Atol, Polka, Koral, Dolanka, 
Amsterdamka, Lenka, Selecta, Fantazja, Perfekcja, Regulska, 
pakowana w worki po 10 kg, kl I 

kg 1200  
 

 

16 
Nać pietruszki świeża (w pęczkach o masie 20-30 g bez łodygi), 
kl I 

szt. 200    

17 Ogórek kiszony, bez konserwantów, opakowanie 3 kg kg 150    
18 Ogórek zielony, świeży, luz, kl I kg 200    
19 Papryka czerwona, żółta, zielona, świeża, luz, kl I kg 350    
20 Pietruszka korzeniowa, świeża, luz, kl I kg 350    
21 Pomidor, świeży, luz,  kl I kg 240    
22 Por, świeży, luz, kl I szt. 230    

23 
Rzodkiewka bez liści, świeża (w pęczkach o masie 150-  260 g), 
kl I 

szt. 700    

24 
Sałata liściasta zwykła, głowa o średnicy min. 15 cm, świeża, 
luz, kl I 

szt. 300    

25 Sałata lodowa, głowa o średnicy min. 15 cm, świeża, luz,  kl I szt. 75    
26 Seler korzeniowy, świeży, luz, kl I kg 400    
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Lp. Nazwa towaru Jedn. 
miary 

Maks. 
ilość 

Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość brutto 
kol. 4 x kol. 5. 

Pro-
dukt 
BIO*) 

1 2 3 4 5 6 7 

27 
Szczypiorek świeży, cieńkolistny (w pęczkach o masie 20 - 50 g 
), kl I 

szt. 700    

28 
Ziemniaki jadalne młode, dostarczane w sezonie, pakowane w 
worki po 15 kg, kl I 

kg 2300    

29 Ziemniaki jadalne, pakowane w worki po 15 kg, kl I kg 6200    
30 Pieczarka, świeża, luz, kl. I kg 30    
31 Arbuz świeży, luz, dostarczany w sezonie, kl I,  kg 500    
32 Brzoskwinia, świeża, luz, dostarczana w sezonie, kl I kg 200    

33 
Gruszka, odmiany: Konferencja, Paryżanka, Lukasówka, Red - 
Bonkreta, Faworytka, Komisówka, General Lecierc, świeża, luz, 
kl I 

kg 1000  
 

 

34 

Jabłko deserowe, soczyste, słodko winne odmiany: Ala, Eliza, 
Cortland, Gala, Idared, Jonagold, Ligol, Lobo, Rubin, Champion, 
Decosta, Jonagored, Paula Red, świeże, luz, kaliber 65-75 mm, 
kl I 

kg 2500  
 

 

35 Nektarynka, świeża, luz, dostarczana w sezonie,kl I kg 200    

36 
Śliwka, odmiany: Węgierska zwykła, Węgierka Dąbrowiecka, 
Cacanska Rana, President, Elena Bluefre, Lepotica, Opal, Brzo-
skwiniowa,Stanley, świeża, luz, dostarczana w sezonie, kl I 

kg 100  
 

 

37 Truskawka świeża, luz, dostarczana w sezonie, kl I kg 150    

38 
Winogron biały, świeży, pakowany w klatkach ok. 7 kg, dostar-
czany w sezonie, kl I  

kg 100    

39 
Winogron czarny, świeży, pakowany w klatkach ok. 7 kg, do-
starczany w sezonie, kl I 

kg 100    

    RAZEM:   
 

*) Wpisać „TAK” wyłącznie, gdy produkt ściśle spełnia warunki BIO, opisane w ust. 2.3 lit. h SIWZ. 

 

…………..……….………. dn. ………..……… r. ……………………………. 

/Podpisy pełnomocnych 

przedstawicieli Wykonawcy/ 
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Druk nr 5.2 – Zestawienie 2 

 Zestawienie kosztów wykonania Zadania 2 

por. ust. 2.1 lit. b) SIWZ 

  /nazwa i adres lub pieczęć Wykonawcy/ 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, na dostawę żywności do stołówki Akademii Talentów w Zielonej Górze 

z podziałem na 10 zadań oferujemy realizację Zadania 2 - Dostawa cytrusów , wg poniższego ze-

stawienia: 

Lp. Nazwa towaru Jedn. 
miary 

Maks. 
ilość 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość brutto 
kol. 4 x kol. 5. 

Pro-
dukt 
BIO*) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Cytryna, świeża, luz, kl. I kg 160    
2 Banan, świeży, luz, kl I kg 1500    
3 Mandarynka, świeża, luz, kl I kg 1400    
4 Pomarańcza, świeża, luz kl I kg 1400    
5 Kiwi, świeże, luz, kl. I kg 500    

    RAZEM:   
*) Wpisać „TAK” wyłącznie, gdy produkt ściśle spełnia warunki BIO, opisane w ust. 2.3 lit. h SIWZ. 

 

…………..……….………. dn. ………..……… r. ……………………………. 

/Podpisy pełnomocnych 

przedstawicieli Wykonawcy/ 
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Druk nr 5.3 – Zestawienie 3 

 Zestawienie kosztów wykonania Zadania 3 

por. ust. 2.1 lit. c) SIWZ 

  /nazwa i adres lub pieczęć Wykonawcy/ 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, na dostawę żywności do stołówki Akademii Talentów w Zielonej Górze 

z podziałem na 10 zadań oferujemy realizację Zadania 3 - Dostawa ryb i przetworów rybnych 

mro żonych , wg poniższego zestawienia: 

Lp. Nazwa towaru Jedn. 
miary 

Maks. 
ilość 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość brutto 
kol. 4 x kol. 5. 

Pro-
dukt 
BIO*) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Dorsz - filet mrożony, bez glazury, bez skóry, opakowanie 
ok. 6 kg - 7 kg, SHP, kl I 

kg 90    

2 Kostka z łososia mrożona, opakowanie ok. 5 kg, kl I kg 210    

3 
Miruna - filet mrożony, bez glazury, bez skóry, opakowa-
nie 6 kg - 7 kg, kl I 

kg 150    

4 
Paluszki z fileta panierowane, mrożone, opakowanie ok. 6 
kg, kl I 

kg 210    

5 
Paluszki dorszowe panierowane, mrożone, opakowanie 
ok. 4 kg, kl I 

kg 90    

6 Panierowany łosoś, mrożony, porcje, opakowanie ok. 5 kg  kg 90    

7 
Makrela wędzona na ciepło, patroszona, bez głowy, 300 g 
- 500 g, świeża, luz 

kg 25    

8 
Filet z makreli w sosie pomidorowym, opakowanie puszka 
175 g 

szt. 100    

9 
Tuńczyk w sosie własnym, kawałki - opakowanie puszka 
170 g 

szt. 100    

    RAZEM:   
*) Wpisać „TAK” wyłącznie, gdy produkt ściśle spełnia warunki BIO, opisane w ust. 2.3 lit. h SIWZ. 

 

…………..……….………. dn. ………..……… r. ……………………………. 

/Podpisy pełnomocnych 

przedstawicieli Wykonawcy/ 
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Druk nr 5.4 – Zestawienie 4 

 Zestawienie kosztów wykonania Zadania 4 

por. ust. 2.1 lit. d) SIWZ 

  /nazwa i adres lub pieczęć Wykonawcy/ 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, na dostawę żywności do stołówki Akademii Talentów w Zielonej Górze 

z podziałem na 10 zadań oferujemy realizację Zadania 4 - Dostawa mi ęsa drobiowego, wie-

przowego i wyrobów w ędliniarskich , wg poniższego zestawienia: 

Lp. Nazwa towaru Jedn. 
miary 

Maks. 
ilość 

Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość brutto 
kol. 4 x kol. 5. 

Pro-
dukt 
BIO*) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Mięso - karkówka wieprzowa b/k, całkowicie odkostniona, sło-
nina całkowice zdjęta, świeża, luz, nie mrożona 

kg 225    

2 
Mięso - łopatka wieprzowa b/k, całkowicie odkostniona, słonina 
całkowice zdjęta, świeża, luz, nie mrożona 

kg 125    

3 
Mięso - schab wieprzowy b/k, środkowy, bez warkocza, całko-
wicie odkostniony, słonina całkowice zdjęta, świeży, luz, nie 
mrożony 

kg 125  
 

 

4 
Mięso - szynka wieprzowa b/k, bez tłuszczu i skóry, mięso 
świeże, nie mrożone, luz 

kg 125    

5 
Mięso - filet z piersi kurczaka, b/k, bez skóry, świeży, nie mro-
żony, luz 

kg 275    

6 Podudzie z kurczaka - pałka, świeża, luz, nie mrożona kg 250    

7 
Mięso - filet z piersi indyka, b/k, bez skóry, świeży, nie mrożo-
ny, luz 

kg 250    

8 
Wędliny - kiełbasa śląska wieprzowa, cienka, średnio rozdrob-
niona, min. 80% mięsa wieprzowego, świeża, wędzona, parzo-
na, pakowana hermetycznie w folie 

kg 65  
 

 

9 
Parówki z szynki, parzone, min.80% - 90 % mięsa, bez MOM, 
świeże, luz 

kg 40    

10 
Parówki wiedeńskie z cielęciną, parzone, min 8 0% - 90% mię-
sa, świeże, luz 

kg 40    

11 
Wędliny - szynka wieprzowa typu "Myszka" gotowana, min. 
75% mięsa wieprzowego, świeża, luz 

kg 10    

12 
Wędlina - szynka z pieca, min. 7 5% mięsa wieprzowego, świe-
ża,  luz 

kg 10    

13 
Wędliny - pierś indycza pieczona min.80 % mięsa z indyka, w 
całości, świeża, luz 

kg 10    

14 
Wędliny - schab pieczony z Karkonoszy, min 75 % mięsa wie-
przowego, świeży, luz 

kg 20    

15 
Wędliny - szynka pieczona z Karkonoszy, min 75 % mięsa wie-
przowego, świeża, luz 

kg 20    

16 
Wędlina - pierś indycza pieczona min. 80% mięsa z indyka, w 
całości, świeża, luz 

kg 30    

17 
Wędlina - polędwica drobiowa, min. 60% mięsa drobiowego, w 
całości, świeża, luz 

kg 30    

18 
Wędlina - polędwica sopocka, wędzona, min. 70 % - 80%  
mięsa, w całości, świeża, luz 

kg 30    

19 
Wędlina - szynka wieprzowa gotowana, min. 75 % mięsa wie-
przowego, w całości, świeża, luz 

kg 30    

20 
Wędlina - szynka pieczona, min. 75 % mięsa wieprzowego, w 
całości, świeża,  luz 

kg 30    
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Lp. Nazwa towaru Jedn. 
miary 

Maks. 
ilość 

Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość brutto 
kol. 4 x kol. 5. 

Pro-
dukt 
BIO*) 

1 2 3 4 5 6 7 

21 
Wędlina - schab pieczony, min 75% mięsa wieprzowego, w 
całości, świeża, luz 

kg 30    

    RAZEM:   
*) Wpisać „TAK” wyłącznie, gdy produkt ściśle spełnia warunki BIO, opisane w ust. 2.3 lit. h SIWZ. 

 

…………..……….………. dn. ………..……… r. ……………………………. 

/Podpisy pełnomocnych 

przedstawicieli Wykonawcy/ 
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Druk nr 5.5 – Zestawienie 5 

 Zestawienie kosztów wykonania Zadania 5 

por. ust. 2.1 lit. e) SIWZ 

  /nazwa i adres lub pieczęć Wykonawcy/ 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, na dostawę żywności do stołówki Akademii Talentów w Zielonej Górze 

z podziałem na 10 zadań oferujemy realizację Zadania 5 - Dostawa artykułów spo żywczych, 

przypraw, makaronów i warzyw przetworzonych , wg poniższego zestawienia: 

Lp. Nazwa towaru Jedn. 
miary 

Maks. 
ilość 

Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość brutto 
kol. 4 x kol. 5. 

Pro-
dukt 
BIO*) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Biszkopty bezcukrowe, opakowanie 100 g szt. 500    

2 
Budyń w proszku typu "Winiary", różne smaki: waniliowy, śmietanko-
wy, czekoladowy bez cukru, bez sztucznych barwników, opakowanie 35 
g lub inny równoważny 

szt. 900  
 

 

3 Ciasteczka owsiane, opakowanie od 135 g do 150 g szt. 500    
4 Ciasteczka zbożowe, opakowanie 50 g szt. 500    
5 Ciasteczka - pierniki lukrowane, opakowanie kartonowe 2000 g szt. 30    
6 Cukier biały kryształ, opakowanie 1000 g szt. 230    
7 Cukier puder, opakowanie 400 g szt. 20    
8 Cukier waniliowy, opakowanie 16 g szt. 90    
9 Chrupki kukurydziane bez dodatków smakowych, opakowanie 100 g szt. 300    

10 
Chrzan tarty, naturalny, min.52% zawartości chrzanu, opakowanie 
słoik- kl I 170 g 

szt. 90    

11 Chipsy - chrupiące plasterki jabłka Jabcusie, 40 g szt. 120    
12 Chipsy - chrupiące kostki jabłka 12 g szt. 175    
13 Drożdże piekarskie świeże, bez konserwantów  100 g szt. 20    
14 Fasola Jaś opakowanie folia 500 g szt. 10    

15 
Galaretka owocowa w proszku, różne smaki m.in. truskawkowa, poma-
rańczowa, cytrynowa, agrestowa, typu "Winiary", bez sztucznych 
barwników 75 g lub inna równoważna 

szt. 200  
 

 

16 Groch łuskany - połówki, opakowanie folia kl I 500 g szt. 10    
17 Groszek ptysiowy, opakowanie 1000 g szt. 10    

18 
Herbata czarna ekspresowa typu "Minutka", opakowanie; 100 saszetek 
x 1,4 g lub inna równoważna 

szt. 100    

19 
Herbata owocowa ekspresowa naturalna typu "Saga" - różne smaki 
m.in. Dzika róża, malinowa, owoce leśne, malinowa z żurawiną, malina 
z cytryną opakowanie; 25 saszetek x 1,5g 37,5 g lub inna równoważna 

szt. 250  
 

 

20 
Herbata ziołowa ekspresowa miętowa, opakowanie 20 saszetek x 2,0g, 
40 g,  

szt. 60    

21 
Kakao extra ciemne naturalne w proszku - opakowanie tekturowe 100 
g 

szt. 30    

22 Kasza gryczana, opakowanie 1000 g, kl I szt. 80    
23 Kasza jaglana, opakowanie 1000 g, kl I szt. 50    
24 Kasza jęczmienna, średnia, opakowanie 500 g, kl I szt. 160    
25 Kasza kuskus, opakowanie 1000 g, kl I szt. 120    
26 Kaszka kukurydziana, opakowanie 1000 g, kl I szt. 50    
27 Kasza manna błyskawiczna, opakowanie 1000 g, kl I szt. 90    
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Lp. Nazwa towaru Jedn. 
miary 

Maks. 
ilość 

Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość brutto 
kol. 4 x kol. 5. 

Pro-
dukt 
BIO*) 

1 2 3 4 5 6 7 

28 Kawa Inka, opakowanie 150 g, karton szt. 50    

29 
Keczup dla dzieci typu "Pudliszek", opakowanie plastikowe 320 g lub 
inny równoważny  

szt. 100    

30 
Kisiel w proszku bez cukru, typu "Winiary" różne smaki m.in. wiśniowy, 
truskawkowy, bez sztucznych barwników 36 g lub inny równoważny 

szt. 900    

31 
Koncentrat pomidorowy typu "Pudliszki " ze świeżych pomidorów, bez 
konserwantów i bez żadnych dodatków 30% pomidorów, opakowanie - 
950 g lub inny równoważny 

szt. 100  
 

 

32 Kwasek cytrynowy w proszku 20 g szt. 200    

33 
Makaron nitka cięta typu "Lubella", opakowanie 2000 g, lub inny rów-
noważny 

szt. 60    

34 
Makaron łazanka typu "Lubella", opakowanie 2000 g lub inny równo-
ważny 

szt. 40    

35 
Makaron kokardka typu "Lubella", opakowanie 2000 g lub inny równo-
ważny 

szt. 20    

36 
Makaron świderki typu "Lubella", opakowanie 2000 g lub inny równo-
ważny 

szt. 40    

37 
Makaron typu "Sulma" 2-5 jaj/kg mąki w formie spaghetti 500 g lub 
inny równoważny 

szt. 300    

38 Makaron alfabet, opakowanie 5 kg szt. 10    
39 Makaron gwiazdki, opakowanie 250 g szt. 20    
40 Makaron zwierzątka, opakowanie 400 g szt. 60    
41 Mąka pszenna luksusowa typu 550 1000 g szt. 160    
42 Mąka ziemniaczana 500 g szt. 20    

43 
Miód pszczeli 100% naturalny, wielokwiatowy, bez barwników i domie-
szek w opakowaniu szklanym - słoik 370 g 

szt. 180    

44 Musli bezcukrowe, owocowe opakowanie 300 g szt. 60    

45 
Olej rzepakowy typu " Kujawski" z pierwszego tłoczenia, opakowanie 
butelka plastikowa 1000 ml lub inny równoważny 

szt. 450    

46 Oliwa z oliwek, opakowanie butelka 500 ml szt. 10    
47 Piernik - Mikołaj, opakowanie 100 g szt. 300    
48 Płatki jaglane, opakowanie od 200 g do 500 g szt. 50    
49 Płatki owsiane, opakowanie 500 g szt. 90    
50 Płatki ryżowe, opakowanie 1000 g szt. 60    
51 Płatki śniadaniowe kukurydziane, CORNFAKES opakowanie 1000 g szt. 160    

52 
Przetwory - dżem 100% owoców, różne smaki m.in. jagoda, truskaw-
ka, owoce leśne, brzoskwinia, bez konserwantów, opakowanie - słoik kl 
I typu Łowicz 280 g lub inny równoważny 

szt. 40  
 

 

53 
Przetwory - kukurydza konserwowa słodka typu "Pudliszki", niemodyfi-
kowana genetycznie, bez konserwantów, opakowanie - puszka kl I, 
400 g lub inna równoważna 

szt. 100  
 

 

54 
Przetwory - powidła śliwkowe, ze świeżych owoców, bez konserwantów 
i barwników, opakowanie - słoik, kl I Łowicz 290 g 

szt. 24    

55 Przetwory - szczaw konserwowy, opakowanie 285 g szt. 50    
56 Przyprawy - bazylia 10 g szt. 200    
57 Przyprawy - czosnek granulowany 20 g szt. 300    
58 Przyprawy - goździki 15 g szt. 50    
59 Przyprawy - kolendra 10 g szt. 60    
60 Przyprawy - kurkuma 20 g szt. 60    
61 Przyprawy - liść laurowy w całości 12 g szt. 100    
62 Przyprawy - liść lubczyku 10 g szt. 400    
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Lp. Nazwa towaru Jedn. 
miary 

Maks. 
ilość 

Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość brutto 
kol. 4 x kol. 5. 

Pro-
dukt 
BIO*) 

1 2 3 4 5 6 7 

63 Przyprawy - majeranek 20 g szt. 70    
64 Przyprawy - natka pietruszki 5 g szt. 200    
65 Przyprawy - oregano 10 g szt. 200    
66 Przyprawy - papryka mielona słodka 20 g szt. 350    
67 Przyprawy - pieprz czarny mielony 20 g szt. 400    
68 Przyprawy - pieprz ziołowy 20 g szt. 400    
69 Przyprawy - tymianek 10 g szt. 80    
70 Przyprawy - ziele angielskie w ziarenkach 20 g szt. 100    
71 Rodzynki sułtańskie, luzem, opakowanie 100 g szt. 40    

72 
Ryż długoziarnisty, biały, luzem, opakowanie - torebka papierowa kl I, 
1000 g 

szt. 80    

73 Ryż paraboiled, luzem,  opakowanie 1000 g szt. 160    
74 Sezam, opakowanie 300 g szt. 40    

75 
Sok owocowy (100% soku), typu Tymbark, różne smaki, bez konser-
wantów, opakowanie kartonik z rurką 200 ml lub inny równoważny 

szt. 700    

76 
Sok owocowy (100% soku) typu "Kubuś" bez sztucznych konserwan-
tów i sztucznych barwników, różne smaki, opakowanie butelka plasti-
kowa pet 300 ml lub inny równoważny 

szt. 350  
 

 

77 

Sok przecierowy na bazie marchwi z dodatkiem różnych owoców min. 
Banan, malina, brzoskwinia, jabłko, bez sztucznych konserwantów i 
sztucznych barwników, bez cukru, opakowanie kartonowe 1000 ml, lub 
inny równoważny 

szt. 200  
 

 

78 Sól niskosodowa z magnezem i potasem, opakowanie folia, 350 g szt. 60    
79 Sól morska o obniżonej zawartości sodu, opakowanie folia, 1000 g szt. 160    

80 
Wafle ryżowe naturalne, bez dodatków, bez glutenu, opakowanie 
120 g 

szt. 200    

81 Wielozbożowe kółeczka miodowe, opakowanie 500 g szt. 100    
82 Woda mineralna - niskomineralizowana, niegazowana 1.5 l szt. 3000    

    RAZEM:   
*) Wpisać „TAK” wyłącznie, gdy produkt ściśle spełnia warunki BIO, opisane w ust. 2.3 lit. h SIWZ. 

 
…………..……….………. dn. ………..……… r. ……………………………. 

/Podpisy pełnomocnych 

przedstawicieli Wykonawcy/ 
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Druk nr 5.6 – Zestawienie 6 

 Zestawienie kosztów wykonania Zadania 6 

por. ust. 2.1 lit. f) SIWZ 

  /nazwa i adres lub pieczęć Wykonawcy/ 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, na dostawę żywności do stołówki Akademii Talentów w Zielonej Górze 

z podziałem na 10 zadań oferujemy realizację Zadania 6 - Dostawa jaj , wg poniższego zestawie-

nia: 

Lp. Nazwa towaru Jedn. 
miary 

Maks. 
ilość 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość brutto 
kol. 4 x kol. 5. 

Produkt 
BIO*) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Jaja kurze świeże klasy A, kategoria wagowa L szt. 13000    
    RAZEM:   

 
*) Wpisać „TAK” wyłącznie, gdy produkt ściśle spełnia warunki BIO, opisane w ust. 2.3 lit. h SIWZ. 

 

…………..……….………. dn. ………..……… r. ……………………………. 

/Podpisy pełnomocnych 

przedstawicieli Wykonawcy/ 
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Druk nr 5.7 – Zestawienie 7 

 Zestawienie kosztów wykonania Zadania 7 

por. ust. 2.1 lit. g) SIWZ 

  /nazwa i adres lub pieczęć Wykonawcy/ 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, na dostawę żywności do stołówki Akademii Talentów w Zielonej Górze 

z podziałem na 10 zadań oferujemy realizację Zadania 7 - Dostawa warzyw i owoców przetwo-

rzonych  – mrożonych, wg poniższego zestawienia: 

Lp. Nazwa towaru Jedn. 
miary 

Maks. 
ilość 

Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość brutto 
kol. 4 x kol. 5. 

Pro-
dukt 
BIO*) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Brokuł głęboko mrożony - różyczki, kl. I, opakowanie 2000 g szt. 12    

2 
Fasolka szparagowa głęboko mrożona, zielona, żółta - cięta, 
kl. I, opakowanie 2500 g 

szt. 130    

3 Groszek zielony głęboko mrożony, kl. I, opakowanie 2500 g szt. 70    

4 
Kalafior głęboko mrożony - różyczki, kl. ,I opakowanie 2000 
g 

szt. 12    

5 
Marchewka z groszkiem głęboko mrożona, kl I opakowanie 
2500 g 

szt. 100    

6 Marchewka mini, głęboko mrożona, kl I, opakowanie 2500 g szt. 18    

7 
Szpinak głęboko mrożony, rozdrobniony,  kl. I, opakowanie 
2500 g 

szt. 24    

8 Truskawka głęboko mrożona, kl. I, opakowanie 2500 g szt. 80    
9 Malina głęboko mrożona kl. I, opakowanie 2500 g szt. 60    

10 
Czarna porzeczka głęboko mrożona, kl. I, opakowanie 2500 
g 

szt. 40    

11 Wiśnia głęboko mrożona kl. I, opakowanie 2500 g szt. 40    

12 
Mieszanka kompotowa głęboko mrożona, kl. I, opakowanie 
2500 g 

szt. 150    

    RAZEM:   
 

*) Wpisać „TAK” wyłącznie, gdy produkt ściśle spełnia warunki BIO, opisane w ust. 2.3 lit. h SIWZ. 

 

…………..……….………. dn. ………..……… r. ……………………………. 

/Podpisy pełnomocnych 

przedstawicieli Wykonawcy/ 
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Druk nr 5.8 – Zestawienie 8 

 Zestawienie kosztów wykonania Zadania 8 

por. ust. 2.1 lit. h) SIWZ 

  /nazwa i adres lub pieczęć Wykonawcy/ 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, na dostawę żywności do stołówki Akademii Talentów w Zielonej Górze 

z podziałem na 10 zadań oferujemy realizację Zadania 8 - Dostawa artykułów nabiałowych, mle-

ka i śmietany , wg poniższego zestawienia: 

Lp. Nazwa towaru Jedn. 
miary 

Maks. 
ilość 

Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość brut-
to 

kol. 4 x kol. 5. 

Pro-
dukt 
BIO*) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Mleko spożywcze 2% świeże, pasteryzowane, normalizowane w foli 1 
litr 

szt. 6 000    

2 
Masło extra, świeże, czyste bez dodatków roślinnych, min 82,5% 
tłuszczu, opakowanie - kostka 250 g 

kg 350    

3 
Ser żółty twardy, pełnotłusty w całości typu Gouda zawartośc tłuszczu 
nie mniej niż 45% w suchej masie lub inny równoważny, opakowanie - 
folia 

kg 130  
 

 

4 
Serek śmietankowy typu Almette, opakowane 150 g lub inny równo-
ważny 

szt. 50    

5 Śmietana 18% tłuszczu, 400 ml, opakowanie, kubek plastikowy szt. 560    
6 Śmietana 30% tłuszczu, 500 ml, opakowanie kartonowe szt. 150    

7 
Twaróg półtusty, kostka 250 g, zawartość tłuszczu do 15%, formowa-
ny, w pergaminie i folii 

kg 350    

8 
Deser śmietankowy, śmietankowo - czekoladowy, typu Zuzia, opako-
wanie kubek plastikowy 130 g lub inny równoważny 

szt. 500    

9 Jogurt pitny truskawka, opakowanie kubek plastikowy 150 g  szt. 500    

10 
Jogurt naturalny typu ZOTT, opakowanie kubek plastikowy 180 g lub 
inny równoważny 

szt. 2 000    

11 
Serek homogenizowany różne smaki typu "Bakuś", opakowanie po-
jemnik plastikowy 90 g lub inny równoważny 

szt. 500    

12 
Serek homogenizowany do kieszonki różne smaki typu "Bakuś", opa-
kowanie 80 g lub inny równoważny 

szt. 300    

13 
Mus owocowy do kieszonki typy "Bakuś", opakowanie 90 g lub inny 
równoważny 

szt. 300    

    RAZEM:   
*) Wpisać „TAK” wyłącznie, gdy produkt ściśle spełnia warunki BIO, opisane w ust. 2.3 lit. h SIWZ. 
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/Podpisy pełnomocnych 

przedstawicieli Wykonawcy/ 
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Druk nr 5.9 – Zestawienie 9 

 Zestawienie kosztów wykonania Zadania 9 

por. ust. 2.1 lit. i) SIWZ 

  /nazwa i adres lub pieczęć Wykonawcy/ 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, na dostawę żywności do stołówki Akademii Talentów w Zielonej Górze 

z podziałem na 10 zadań oferujemy realizację Zadania 9 - Dostawa pieczywa , wg poniższego ze-

stawienia: 

Lp. Nazwa towaru Jedn. 
miary 

Maks. 
ilość 

Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość brut-
to 

kol. 4 x kol. 5. 

Pro-
dukt 
BIO*) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Bułka tarta 500 g, opakowanie torebka papierowa lub foliowa kg 180    
2 Bagietka zwykła, bez dodatków, krojona, ok.  400 g szt. 70    
3 Bułka pszenna mała, ok. 40 g szt. 1 000    
4 Bułka maślana, ok. 80 g szt. 1 000    
5 Bułka pszenno - żytnia, ok. 50 - 60 g szt. 1 000    
6 Chałka zwykła duża, bez dodatków, krojona, ok. 320 g - 400 g szt. 300    
7 Chałka z dodatkiem np. rodzynek, bez lukru, ok. 400 g szt. 100    

8 
Pieczywo - chleb baltonowski pszenny, zwykły, bez dodatków, 
krojony, ok. 600 g, folia 

szt. 200    

9 Pieczywo - chleb graham, pszenny,  krojony, ok. 600 g, folia szt. 250    

10 
Pieczywo - chleb kukurydziany, pszenny z dodatkiem mąki ku-
kurydzianej, krojony, ok. 350 g - 400 g, folia 

szt. 1 000    

11 
Pieczywo - chleb mieszany pszenno - żytni, krojony, ok. 600, 
folia 

szt. 300    

12 
Pieczywo - chleb mieszany pszenno - żytni z ziarnami, krojony 
ok. 400 - 500 g, folia 

szt. 200    

13 
Pieczywo - chleb mieszany żytnio - pszenny, krojony, ok. 500 - 
600 g, folia 

szt. 200    

14 
Pieczywo - chleb mieszany żytnio - pszenny z ziarnami, krojony, 
ok. 500 - 600 g, folia  

szt. 200    

15 Pieczywo - chleb tostowy, pszenny, krojony, ok. 500 g, folia szt. 150    

16 
Pieczywo - chleb wieloziarnisty, pszenno-żytni, krojony, 350 g, 
folia 

szt. 200    

17 Pieczywo kukurydziane typu paluch, ok. 60 g - 80 g szt. 850    
18 Pieczwo drożdżowe typu paluch, bez dodatków, ok. 60 g - 8 0g szt. 1 500    
19 Rogal  zwykły, bez dodatków, ok. 100 g  szt. 600    

    RAZEM:   
*) Wpisać „TAK” wyłącznie, gdy produkt ściśle spełnia warunki BIO, opisane w ust. 2.3 lit. h SIWZ. 
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Druk nr 5.10 – Zestawienie 10 

 Zestawienie kosztów wykonania Zadania 10 

por. ust. 2.1 lit. j) SIWZ 

  /nazwa i adres lub pieczęć Wykonawcy/ 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, na dostawę żywności do stołówki Akademii Talentów w Zielonej Górze 

z podziałem na 10 zadań oferujemy realizację Zadania 10 - Dostawa wyrobów garma żeryjnych , 

owoców i warzyw przetworzonych, wg poniższego zestawienia: 

Lp. Nazwa towaru Jedn. 
miary 

Maks. 
ilość 

Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

kol. 4 x kol. 
5. 

Pro-
dukt 
BIO*) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Bułki na parze, wyrób świeży, nie mrożony, pakowany próżniowo 
ok. 1 kg 

kg 110    

2 
Krokiety z kapustą i pieczarką, wyrób świeży, nie mrożony, pako-
wany próżniowo ok. 1,5 kg - 2 kg 

kg 40    

3 
Knedle ze śliwką, wyrób świeży nie mrożony, pakowany próżnio-
wo ok. 5 kg 

kg 85    

4 
Kopytka, wyrób świeży, nie mrożony, pakowany próżniowo ok. 5 
kg 

kg 55    

5 
Pierogi leniwe, wyrób świeży, nie mrożony, pakowany próżniowo 
ok. 5 kg 

kg 65    

6 
Pierogi ruskie, wyrób świeży, nie mrożony, pakowany próżniowo 
ok. 5 kg 

kg 65    

7 
Pierogi z serem (na słodko), wyrób świeży, nie mrożony, pakowa-
ny próżniowo ok. 5 kg 

kg 130    

8 
Pierogi z owocami (truskawka), wyrób świeży, nie mrożony, pa-
kowany próżniowo ok. 5 kg 

kg 170    

    RAZEM:   
*) Wpisać „TAK” wyłącznie, gdy produkt ściśle spełnia warunki BIO, opisane w ust. 2.3 lit. h SIWZ. 

 

…………..……….………. dn. ………..……… r. ……………………………. 

/Podpisy pełnomocnych 

przedstawicieli Wykonawcy/ 

 


