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ROZDZIAŁ 1 

Nazwa oraz adres zamawiającego 

1. Pełna nazwa zamawiającego: 

     Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych DOREN im. Berty Trusiewicz SP ZOZ 

2. Adres do korespondencji  

     Różewiec 1 11-600 Węgorzewo 

3. Internet: http://www.doren.pl 

      e- mail: doren@doren.pl 

4. Numer telefonu: (0-87) 427 60 68  

faks: (0-87) 427 60 68 

NIP: 845-14-22-138 

REGON: 790245787 

 

ROZDZIAŁ 2 

Tryb udzielanego postępowania 

1.  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10,   

     ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907, 984,1047,1473 wraz  

     z  późniejszymi zmianami) – zwanej dalej Ustawą. 

2.  Postępowanie prowadzone jest zgodnie ze SIWZ, w skład której wchodzą wszystkie  

     załączniki, wyjaśnienia publikowane na stronie internetowej Zamawiającego, dostarczane  

     w trakcie postępowania, które obowiązują  Dostawcę i Zamawiającego podczas całego  

    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

ROZDZIAŁ 3 

Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa różnych artykułów 

żywnościowych do stołówki Ośrodka DOREN w Różewcu: artykuły 

spożywcze różne, warzywa i owoce, mięso, przetwory mięsne i drób, nabiał i 

produkty mleczne, ryby i mrożonki, pieczywo.  

2.  Szczegółowe ilości  poszczególnego asortymentu oraz informacje uzupełniające  

     dotyczące przedmiotu zamówienia i sposobu realizacji znajdują się w załącznikach 

      Nr 1 – 6 do SIWZ 



 3 

3.  Podane potrzeby stanowią szacunkową wielkość zapotrzebowania w okresie 

     trwania umowy. Ilości podane w ofercie mogą w trakcie  realizacji umowy ulec  

     zmianie i dostosowywane będą do potrzeb Zamawiającego. Zmiany  

    poszczególnych ilości w umowie będą się odbywały pomiędzy pozycjami w taki  

       sposób, że zwiększając ilość jednego asortymentu Zamawiający będzie zmniejszał  

       ilość innego. Zmiany te jednak będą się odbywały tak, aby w miarę możliwości    

       nie zmniejszyć wartości ostatecznej umowy. 

 

4  Artykuły spożywcze objęte tym postępowaniem muszą spełniać wymagania norm   

     PN lub europejskich norm zharmonizowanych, a także ustawy o bezpieczeństwie  

                  żywności i żywienia z dnia 25.08.2006r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1225). 

 

5  Dowóz dostaw gwarantuje dostawca na własny koszt i własnym transportem,   

     spełniającym obowiązujące wymagania sanitarne do przewozu żywności dla   

    środków transportu artykułów spożywczych. 

 

6  Dostawy odbywać się będą  raz w tygodniu (wtorki) i raz na dwa tygodnie dla  

    części I na podstawie informacji telefonicznej lub faxem przekazywanej  

    każdorazowo przez zamawiającego z 1-dniowym wyprzedzeniem. 

 

7  Dostawca odpowiada za stan jakościowy dostarczanych artykułów spożywczych 

 

8. Dostarczane artykuły spożywcze przez Dostawcę muszą posiadać odpowiednie  

    oznakowanie, a zwłaszcza termin przydatności do spożycia, czytelność i trwałość  

    oznakowania. 

9  Zamawiający zastrzega, że zakup mniejszej ilości artykułów spożywczych nie może  

    być powodem roszczeń Dostawcy w stosunku do zamawiającego..  

     

         10. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi  

               przedpłat na poczet realizowanych dostaw.  

  

         11.  Zamówienie zostało podzielone na 6 części i może być  realizowane  w częściach. 

 

         12.  Składając ofertę częściową  Dostawca zobowiązany jest złożyć ofertę na pełny  

                asortyment danej części. 

 

         13.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

         14.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

         15.  Części zamówienia: 

         Część nr I  - artykuły spożywcze różne (załącznik nr 1do SIWZ)  CPV  15.80.00.00-6 

         Część nr II – mięso, przetwory mięsne i drób  (załącznik nr 2  do SIWZ)   

                               CPV  15.10.00.00-9,   15.11.20.00-6 

         Część nr III – nabiał i produkty mleczne  (załącznik nr 3do SIWZ) CPV 15.50.00.00-3 

         Część nr IV – warzywa, owoce  (załącznik nr 4 do SIWZ) CPV  15.30.00.00-1 

         Część nr V -  pieczywo (załącznik nr 5do SIWZ)  CPV 15.81.00.00-9 

         Część nr VI  - ryby , mrożonki (załącznik nr 6do SIWZ) CPV 15.22.00.00-6,   

                                15.33.11.70-9 
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ROZDZIAŁ 4 
Termin wykonania zamówienia. 

 

 1. Umowa będzie realizowania w terminie od 01-01-2016 do 31-12-2016r. 

 

 

 

ROZDZIAŁ 5 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków, wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć dostawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

1.  W postępowaniu mogą brać udział Dostawcy spełniający warunki określone w  

      art. 22 ust. 1 Ustawy, dotyczące:  

a) posiadania  uprawnień  do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,  potencjału ekonomicznego i technicznego 

oraz pracowników  zdolnych  do wykonania przedmiotu zamówienia, 

c)  sytuacji ekonomicznej i  finansowej umożliwiającej wykonanie zadania,  

2.  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust.1 Ustawy. 

3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia /  

    nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach  

     wyszczególnionych  w ustępie niżej. Z treści załączonych dokumentów musi  

     wynikać jednoznacznie , że w/w warunki  Dostawca  spełnił. 

           4. W celu  potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art.22, ust.1 Ustawy  

              oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcy z powodu niespełnienia  warunków, o  

              których mowa w art.24, ust.1 Ustawy dostawca zobowiązany jest do złożenia wraz  

              z ofertą niżej wymienionych dokumentów i  oświadczeń: 

- aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert  

- oświadczenie o spełnieniu warunków i nie podleganiu wykluczeniu z 

postępowania  zgodnie z Załącznikiem Nr 7 
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ROZDZIAŁ 6 

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Dostawcami oraz opis sposobu 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się  z Dostawcami. 

 

 

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne i prowadzi się je w języku  

                polskim. 

 2. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

                Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później  

                niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o  

                wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  

                w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie  

               terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania w/w wniosku. 

3 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania     

     wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,  

     zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje  dostawcom,  

    którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania na stronie internetowej. 

5 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu  

    składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji przekazuje  

    niezwłocznie wszystkim dostawcom, którym przekazano specyfikację oraz  

    zamieści je na stronie internetowej, na której znajduje się SIWZ. 

6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

    o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,   

    zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym dostawców,  

    którym przekazano specyfikację, oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

7.Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,   

   zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień  

    Publicznych. 

8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy  

    odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających  

    zachowania pisemności postępowania. 

9. Kontakt z osobami występującymi po stronie zamawiającego:  

                    Jolanta Bryling    – tel. (87) 427 60 68 

         10.  Informacji udziela się w dniach: poniedziałek-piątek od godz. 8:00 do 14:00 

 

 

ROZDZIAŁ 7 
Wadium  -  Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 

 

 

ROZDZIAŁ 8 
Termin związania ofertą. 

 

 1. Dostawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania  

               ofert. 
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 3. Dostawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin  

                związania ofertą. 

  

ROZDZIAŁ 9 
Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:  

a) wypełniona i podpisana oferta i formularz ofertowy zgodny z załącznikiem 

b) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale  5, pkt.4  SIWZ. 

2. Każdy dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Sposób przygotowania oferty: 

a) ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

b) oferta powinna obejmować całość zamówienia lub jej część 

c) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez 

osobę (osoby) uprawnioną(e) do występowania w imieniu dostawcy w tym 

postępowaniu. 

d) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane, 

parafowane i spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji.  

e) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i 

datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę 

upoważnioną.  

f) upoważnienie do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie 

wynika z innych dokumentów załączonych do oferty 

g) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być przedstawiona  

następująco: cena netto bez podatku VAT, plus stawka podatku VAT, to jest 

łączna należność z wartością podatku VAT (cena oferty) 

h) dostawcy  ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty 

4. Opakowanie i oznakowanie ofert :  

Dostawca  zamieści ofertę w zamkniętej  kopercie lub innym nieprzeźroczystym   

    opakowaniu.  

                  Koperta (opakowanie) ma być opisana: 

- dokładna nazwa i adres Zamawiającego: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych 

DOREN im. Berty Trusiewicz SP ZOZ Różewiec 1 11-600 Węgorzewo 
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- napis: OFERTA PRZETARGOWA  NA  „ZAKUP I DOSTAWĘ 

RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI 

OŚRODKA DOREN W RÓŻEWCU  CZĘŚĆ NR …… 

- dokładna nazwa i adres Dostawcy  (dopuszcza się pieczęć dostawcy) 

Każda strona kserokopii dokumentów w ofercie , wymaganych przez zamawiającego 

ma być potwierdzona  „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną do 

podpisywania oferty . 

 

 

 

ROZDZIAŁ 10 

Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert. 

    1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. w Ośrodku DOREN w  

                 Różewcu  11-600 Węgorzewo, pokój Nr 4 (sekretariat) 

 Termin składania ofert:15.12.2015  do godz. 09:00 

 Termin otwarcia ofert: 15.12.2015    o godz. 10:00 

Otwarcie ofert  odbędzie się w siedzibie Zamawiającego pokój nr 2. 

               Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina  

wpływu oferty do siedziby zamawiającego tj. zarejestrowania w dzienniku 

korespondencyjnym Ośrodka, a nie data wysłania  oferty przesyłką pocztową czy 

kurierską. 

Oferty złożone po terminie będą zwrócone dostawcy bez otwierania po upływie  

 terminu przewidzianego na wniesienie odwołań. 

2.  Otwarcie ofert jest jawne, a wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza   

 przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.. Podczas otwarcia ofert podaje się: 

          - nazwy i adresy dostawców 

          - cenę za części zamówienia, na które składana jest oferta. 

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
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ROZDZIAŁ 11 

Sposób obliczenia ceny. 

            

1. Za ostateczną cenę oferty Zamawiający przyjmuje cenę brutto przedstawioną w ofercie 

(Załącznik nr 1 – 6 do SIWZ) 

2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem 

podatku VAT.  

3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie ostatecznych wyników do dwóch miejsc 

po przecinku. W przypadku, gdy trzecią cyfrą po przecinku jest 5 lub wyższa, zaokrągla 

się wzwyż.  

4. Przy wyliczaniu ceny zamówienia należy zsumować w kolumnie ceny netto oraz ceny 

brutto. 

5. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. 

6. Wynagrodzenie dla Dostawcy obejmuje wszelkie składniki związane z realizacją 

zamówienia, np. koszty transportu, upusty, narzuty, zyski, podatki, składki oraz opłaty 

związane z wykonywanym zamówieniem publicznym. Upusty oferowane przez dostawcę 

muszą być zawarte w cenach jednostkowych.  

7. Zastosowanie przez Dostawcę stawki podatku VAT od podatku od towarów i usług 

niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego 

spowoduje odrzucenie oferty.  

8. W celu zapewnienia równego traktowania dostawców oraz zachowania uczciwej 

konkurencji, dokonując czynności oceny ofert (w zakresie kryterium ceny) Zamawiający, 

w sytuacji, gdy złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  

w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu 

oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami 

9. Wszystkie ceny określone przez dostawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i 

nie będą podlegały zmianom. 

10. Komisja przetargowa wybiera ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę, 

która uzyskała najniższą cenę. 

11. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

Rozliczenia między dostawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich 

PLN. 

 

ROZDZIAŁ 12 

 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty ich 

znaczenie  i sposób oceny ofert. 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

Cena – 100 % 

 

Sposób dokonywania oceny wg wzoru: ocena =  (Cn : Cb) x 100% 

gdzie: Cn – cena oferty najniższej brutto,  Cb – cena oferty badanej brutto 
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3. Po jawnej części otwarcia ofert komisja przetargowa przystąpi do dalszych prac mających 

na celu ocenę dostawców i ofert, czy zostały sporządzone poprawnie, zgodnie  

z przepisami i postanowieniami SIWZ. 

4. Następnie oferty będą ocenione przez komisję przetargową zgodnie z kryterium 

i warunkami zawartymi w SIWZ.  

5. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny (za poszczególne pakiety), zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie 

z uzyskaną liczbą punktów. 

6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od dostawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1  Ustawy. 

7. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 

rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian 

w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym dostawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

8. Oferta dostawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził 

się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3  Ustawy, podlega 

odrzuceniu. 

9. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, w stosunku 

do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do dostawcy o udzielenie, 

w wyznaczonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ 

na wysokość ceny. 

10. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki,  

w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązani 

techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla 

dostawcy, oryginalność projektu dostawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na 

podstawie odrębnych przepisów. 

11. Zamawiający odrzuci ofertę dostawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco 

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z Ustawą, 

b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3  Ustawy, 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

d) zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e) została złożona przez dostawcę wykluczonego z udziału w tym postępowaniu, 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,  

g) Dostawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się  

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3  Ustawy; 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

13. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi dostawców, 

którzy złożyli oferty o: 

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres dostawcy, którego 

ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmę) i adresy 

dostawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b. dostawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  

i prawne, 
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c. dostawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

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

zamówienia publicznego może być zawarta. 

14. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje,  

o których mowa w w/w ustępie, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń . 

 

 

ROZDZIAŁ 13 

Formalności jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 

 

1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty nie podlegających odrzuceniu, 

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba  

że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

c) w przypadkach określonych w art. 91 ust. 5 Ustawy zostały złożone oferty dodatkowe 

o takiej samej cenie, 

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć, 

e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Zamawiający zawiadomi (zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy) niezwłocznie po wyborze 

najkorzystniejszej oferty jednocześnie dostawców, którzy złożyli oferty o: wyborze 

najkorzystniejszej oferty, dostawcach, których oferty zostały odrzucone  

i dostawcach, którzy zostali wykluczeni oraz terminie, po upływie którego umowa może 

być zawarta. 

3. Zamawiający podpisze umowę z dostawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę  

z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 

4. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5dni od dnia przekazania faksem 

dostawcy zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu 

związania ofertą. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem w/w terminu, jeżeli: 

a. w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta 

b. nie zostanie odrzucona żadna oferta oraz nie zostanie wykluczony żaden dostawca. 

6. W przypadku, gdy okaże się, że dostawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał 

się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, zamawiający wybierze 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badani i 

oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,  

o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy. 

 

ROZDZIAŁ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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ROZDZIAŁ 15 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego – wzór umowy. 

1. Umowa, pod rygorem nieważności, zostanie zawarta w formie pisemnej. 

2. Zakres świadczenia dostawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza 

określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. 

3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje składniki związane z jej realizacją, koszty 

transportu, upusty, narzuty, zyski, podatki, składki oraz opłaty związane z wykonywanym 

zamówieniem publicznym. 

4. W przypadku podmiotów występujących razem, ponoszą oni odpowiedzialność solidarną 

za wykonanie umowy. 

5. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru dostawcy, z zastrzeżeniem art.144 Ustawy. 

6. W razie zaistnienia istotniej 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. Wówczas dostawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

 

ROZDZIAŁ 16 

 
 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących dostawcy w toku  

         postępowania o udzielenie zamówienia 

   1.     Dostawcom, uczestnikom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w  

        uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku  

        naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej 

        przewidziane w art. 179 – 198g ustawy Prawo zamówień publicznych. 

   2.    Środkami ochrony prawnej są: 

           - odwołania 

   3.  Dostawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować   

        Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

        zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie umowy, na które nie 

        przysługuje odwołanie na podstawie art.. 180 ust.2. 

4. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza 

     czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym dostawców 

    w  sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

    5.  Na czynności, o których mowa w pkt. 4 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem  

         art.180 ust.2 ustawy. 
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6  Z uwagi na to, że postępowanie jest o wartości mniejszej niż kwoty określone w  

    przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 

     czynności: 

- opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu 

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia 

- odrzucenia oferty odwołującego 

7.   Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu. Odwołujący 

przesyła kopię odwołania  zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia 

odwołania. 

 

 

ROZDZIAŁ 17 

Załączniki dołączone do SIWZ 

 

1.   Załącznik nr 1  - Oferta Dostawcy i formularz cenowy  - część I 

2.   Załącznik 1a – projekt umowy 

3   Załącznik nr 2  - Oferta Dostawcy i formularz cenowy – część II 

4.   Załącznik 2a – projekt umowy 

5   Załącznik nr 3 – Oferta Dostawcy i formularz cenowy – część III 

6.   Załącznik 3a – projekt umowy 

7   Załącznik nr 4- Oferta Dostawcy i formularz ofertowy – część IV 

8.   Załącznik 4a – projekt umowy 

9   Załącznik nr 5  - Oferta Dostawcy i formularz cenowy – część V  

10. Załącznik 5a – projekt umowy 

11. Załącznik nr 6 Oferta Dostawcy i formularz cenowy – część VI 

12. Załącznik 6a – projekt umowy 

12. Załącznik nr 7 – Oświadczenie Dostawcy o spełnianiu art.22, pkt.1 Ustawy i  

       nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
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                                                                        Załącznik nr 1 

 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

 

 

 

 

 

FORMULARZ   OFERTY  

 

 
Nazwa i adres oferenta:       

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

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

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

      

 

 

 

 

 

„ZAKUP I DOSTAWA RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO 

STOŁÓWKI OŚRODKA DOREN W RÓŻEWCU 

 
OFERTA CZĘŚĆ  I – RÓŻNE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 
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                        ………………………………. 

 

                                                                                                                              (miejscowość, data) 

 

 

                                                                          Dyrektor Ośrodka DOREN 

         Różewiec  1          

 11- 600  Węgorzewo 

    
 

, 

 

 

     W nawiązaniu do ogłoszonego dnia  27 listopada  2015 roku  w Różewcu przetargu nieograniczonego na: 

 

„ZAKUP I DOSTAWĘ RÓNYCH   ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH   DO  

STOŁÓWKI  OŚRODKA DOREN W RÓŻEWCU” 

CZĘŚĆ  I – „ RÓŻNE  PRODUKTY  SPOŻYWCZE ” 

 

 

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

                                                                                   ( podać nazwę firmy ) 
................................................................................................................................. 

 

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

 
I. Oferujemy realizację dostawy na następujących warunkach: 

 

1. Wartość zamówienia brutto  ..................................... zł  słownie: 

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

2. Termin płatności 30 dni. 

3. Bank i nr rachunku bankowego Dostawcy:.................................................................... 

4. Oferowana cena dostawy: 
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Lp. 

 

 

Nazwa artykułu 

 
Jedno

stka 

miary 

 

Cena 

jednostk

owa 

netto 

 

 

Ilość 

 
Wartość 

netto 

VAT  

Wartość 

brutto Staw

ka  

% 

Kwota 

VAT 

1.                                                                                                                                                                                                                                       Cukier kg  1440     

2. Ananas w syropie 565 g szt.  2     

3. Brzoskwinie w syropie 820 g szt.  2     

4. Cukier puder 400 g szt.  60     

5. Cukier waniliowy 32 g szt.  160     

6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Galaretka owocowa 75 g szt.  30     

7.  Kwasek cytrynowy 20 g szt.  450     

8. Konserwa rybna w oleju 300g szt.  200     

9. Konserwa rybna w 

pomidorach 300 g 

szt.  200     

10. Pieprz czarny mielony 100g szt.  120     

11. Sól jodowana kg  155     

12. Ziele angielskie 150 g szt.  120     

13. Majonez kętrzyński 5 kg szt.  48     

14. Musztarda 0,9 ltr szt.  120     

15. Herbata ekspresowa  100 szt  op.  120     

16. Czekolada gorzka 100g szt.  8     

17. Fasola Jaś 5 kg szt  36     

18. Groszek konserwowy 

VERNET 400 g lub 

równoważny 

 

szt. 

 

  

240 

    

19. Mięta ekspresowa szt 20 op  48     

20. Papryka mielona 20g szt.  360     

21. Przyprawa warzywna 

KUCHAREK 1 kg lub 

równoważna 

 

szt. 

  

48 

    

22. Herbata owocowa ekspresowa 

20 szt 

szt.  230     

23. Wiórki kokosowe 100 g szt.  5     

24. Kakao  100 g szt.  60     

25. Miód  ltr.  2     

26. Aromaty do ciasta 5 g szt.  10     

27. Tuńczyk rozdrobniony 185g szt.  180     

28. Ocet  1 ltr szt.  24     

29. Skórka kandyzowana 100 g szt.  8     

30. Budyń 40 g szt.  1260     

31. Orzech włoski 100 g szt.  10     

32. Ketchup  1 ltr szt.  300     

33. Migdały 100 g szt.  10     

34. Śliwka suszona 150 g szt.  10     

35. Morela 100 g szt.  10     

36. Koncentrat  pomidorowy 30% 

0,9 ltr 

szt.  240     

37. Mak niebieski  kg  4     
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38.                                                                                                                                                                                                                                                                                            Piernik kętrzyński 750 g szt.  6                                                                                                                                              

                                                                

39. 

Karpatka (ciasto + krem)  

400 g  

szt.  4     

40.                                                                                                                                            Dżem  4  kg                                                            szt.  110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

41. Marmolada kg.  4     

42. Herbata zielona ekspresowa 

20 szt 

op  60     

43. Mąka luksusowa lub 

równoważna 

kg  360          

44. Olej  5 ltr typu OLMAJ szt.  108     

45. Margaryna DELMA do 

kanapek 0,5 kg lub 

równoważna 

 

szt. 

  

1440                                                        

    

46. Ryż 5 kg szt  36     

47. Przyprawa do wieprzowiny 

15 g 

szt  150     

48. Koncentrat buraczany ltr.  48     

49. Seler konserwowy 315 ml szt.  48     

50. Kukurydza konserwowa 

VERNET 425 g lub 

równoważna 

 

szt. 

  

240 

    

51. Makaron spaghetti 500 g szt.  192     

52. Maggi  960 g szt.  72     

53. Makaron świderki  1kg szt.  240     

54. Makaron nitki  500g szt.  192     

55. Mąka ziemniaczana  kg.  12     

56. Kasza jęczmienna gruba 5kg szt.  36     

57. Ogórek konserwowy  0,9 ltr szt.  264     

58. Kasza gryczana 4x100g szt.  144     

59. Pasztet  drobiowy   z 

dodatkami (papryka, pomidor, 

pieczarki) 150 g 

szt.  480     

60. Rosołek drobiowy Winiary 

180g lub równoważny 

szt.  432     

61. Proszek do pieczenia 36 g szt.  30     

62. Syrop  1 ltr szt.  480     

63. Płatki kukurydziane 2 kg szt.  72     

64. Chrzan  260 g szt.  120     

65. Płatki owsiane błyskawiczne 

500 g 

szt.  120     

66. Płatki ryżowe błyskawiczne 

500 g 

szt.  240     

67. Sos pieczeniowy 30g winiary 

lub równoważny 

szt.  420     

68. 

 

Żurek winiary 52 g lub 

równoważny 

szt.  360     

69. Papryka konserwowa 0,9 ltr szt.  16     

70. Majeranek 100 g szt.  12     

71. Czosnek granulowany 20 g szt.  30     
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72. Pieprz ziołowy 100 g szt.  24     

73. Koperek suszony 7 g szt.  30     

74. Oregano 10 g szt.  60     

75. Liść laurowy 50 g szt.  20     

76. Cynamon 20 g szt.  35     

77. Kasza manna  1 kg szt.  60     

78. Kotlety sojowe 100 g szt.  54     

79. Ćwikła z chrzanem 300 g szt.  24     

80. Przyprawa do ryb 40 g szt.  25     

81. Rodzynki 100 g szt.  10     

82. Sól kamienna kg  25     

83. Płatki zbożowe czekoladowe 

do mleka 0,5 kg 

szt.  96     

84. Pasztet drobiowy PAMAPOL 

390g lub równoważny 

szt  480     

85. Groch cały  5kg szt  24     

86. Płatki jęczmienne 

błyskawiczne 500 g 

szt  96     

87, Sos sałatkowy  typu Knoor szt  160     

88. Posypka do ciast 30 g szt  5     

89. Mąka krupczatka kg  10     

90. Przyprawa do drobiu 40 g szt  100     

91. Żurek w płynie 0,5 ltr szt  20     

92. Rosól grzybowy winiary  

180 g lub równoważny 

szt  72     

93.  Rosól warzywny winiary 

180 g lub równoważny 

szt  72     

94. Hop – cola 2 ltr szt  36     

95.  Napój gazowany 2 ltr szt  36     

96. Napój nie gazowany 2 ltr szt  36     

97. Woda mineralna gazowana 

1,5 ltr 

szt  72     

98. Woda mineralna nie 

gazowana 1,5 ltr 

szt  36     

99. Woda mineralna nie 

gazowana 5 ltr 

szt  60     

100 Konserwa mięsna 300 g szt  30     

101 Fasolka po bretońsku 980 g szt  30     

102 Pulpety w sosie 500 g szt  30     

103 Gołąbki 930 g szt  30     

104 Kawa INKA  150g op  240     

105 Ryż w saszetkach (4x100) szt  48     

106 Pasztet  sojowy 100 g szt  20     

107 Paprykarz  340 g szt  240     

 

OGÓŁEM: 
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II. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

 

III. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na poprawienie przez Zamawiającego oczywistych 

pomyłek stwierdzonych w treści oferty. 

 

IV. Oświadczamy, że przekazany nam projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w 

zaproponowanej formie, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

1. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres określony w 

SIWZ. 

3. Oferta liczy ............ ponumerowanych i parafowanych  stron. 

4. Integralną część naszej oferty stanowią załączniki do niniejszego formularza 

ofertowego: 

 Załącznik nr 7– „Oświadczenie dostawcy” 

 Załącznik nr 1a – projekt umowy 

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

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

 

 

 

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

                     ( data )                                                         (upoważniony przedstawiciel 

                                                                                                  pieczęć  i podpis) 
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Załącznik nr 1a 

 

PROJEKT- UMOWA NR   
 

zawarta w dniu                          w  Różewcu  pomiędzy  Ośrodkiem Rehabilitacji 

Uzależnionych DOREN reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka – Marka Chodubskiego,  

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

a: 

 

Zwanym dalej „DOSTAWCĄ”, w imieniu którego działają : 

1. …………………………………………………………………………………….. 

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu 

nieograniczonego PN 1/2015 została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca a Dostawca zobowiązuje się do dostawy artykułów spożywczych  

Część I – RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE według kategorii  

      CPV 15.80.00.00 - 6  
      do stołówki Ośrodka DOREN w Różewcu. 

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawie realizacji 

niniejszej umowy jest  Pani Jolanta Bryling .  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych poszczególnych towarów w 

ramach maksymalnej kwoty określonej w ofercie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych 

ilościach, niż zostały przewidziane w załączniku do umowy. W związku z powyższym 

zmniejszeniu ulegnie wartość brutto niniejszej umowy, a Dostawcy nie będą 

przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.  

 

 

§ 2 
 

Przedmiot umowy realizowany będzie w terminach: 

- rozpoczęcia  : 01 stycznia  2016 r. 

- zakończenia :  31 grudnia  2016 r. 

 

 

§ 3 

 

1. Za wykonanie zamówienia opisanego w paragrafie 1, Dostawcy przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości określonej w ofercie stanowiącej załącznik  do niniejszej 

umowy. 

2. Za wykonanie poszczególnych dostaw Zamawiający zapłaci Dostawcy cenę obliczoną na 

podstawie cen jednostkowych określonych w załączniku do umowy i ilości faktycznie 

dostarczonych towarów. 

3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem. 
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4. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze rozbieżności Dostawca zobowiązany jest w 

ciągu 24 godz. dokonać dostawy zgodnie z treścią zamówienia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieodebrania towaru, w przypadku gdy jest on 

niezgodny ze specyfikacją określoną w załączniku do niniejszej umowy.  

6. Towar, o którym mowa w ust. 5, zostanie zwrócony Dostawcy i odebrany transportem 

oraz na koszt Dostawcy. 

7. Odbiór towaru, o którym mowa w ust. 6, nastąpi w ciągu 12 godz. od daty otrzymania 

zgłoszenia. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Dostawcę z tytułu 

zwrotu kwestionowanej partii towaru. 

 

 

 

§ 4 

 

1. Wynagrodzenie przysługujące Dostawcy za dostarczone na jego koszt i odebrane 

przez odbiorców ilości artykułów spożywczych płatne będzie w terminie do 30 dni od 

daty dostarczenia faktury, wystawionej  po każdorazowej dostawie. 

2. Należność płatna będzie przelewem na konto Dostawcy: 

……………………………………………………………………………. 

 

 

§ 5 

 

Umowa będzie obowiązywać w okresie opisanym w paragrafie 2 i może wygasnąć 

przed upływem tego terminu, jeżeli zamawiający wydatkuje kwotę, jaka zostanie 

przeznaczona na zakup artykułów spożywczych w danym roku kalendarzowym, w ramach 

udzielonego zamówienia publicznego lub w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W wypadku takim Dostawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 6 

Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy 

 

 

 

§ 7 

 

  Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy 

oraz wprowadzenie do niej  nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli 

przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Dostawcy. Nie dotyczy to sytuacji, w których  konieczność wprowadzenia takich 

zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Zamawiający dopuszcza zmianę ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku, gdy w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych  

przedmiotem umowy. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – 

dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT 

jeszcze nie wykonano, 
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§ 8 

 

  Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania, za niewykonane lub 

nienależyte wykonanie umowy, będą kary umowne: 

 

a.        za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy zapłaci on    

          10 % wartości wynagrodzenia należnego wykonawcy; 

            b.       za niedotrzymanie terminów dostaw lub złą jakość dostarczanych towarów    

                      zapłaci on 0,02 % wartości wynagrodzenia należnego wykonawcy; 

            c.      strony przewidują możliwość odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy  

                     kary umowne nie pokryją w całości poniesionej szkody. 

 
§ 9 

 

  Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony będą starały się 

rozwiązywać polubownie. W przypadkach nierozstrzygniętych sprawy sporne rozstrzygać 

będzie sąd miejscowo właściwy  dla siedziby Zamawiającego 

 
§ 10 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. 

 

Umowę sporządzono w 2 egz. po 1 egz. dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                             DOSTAWCA 
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Załącznik nr 2 

 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

 

 

 

 

 

FORMULARZ   OFERTY 

 

 
Nazwa i adres oferenta:       

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

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

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

 

 

 

 

      

 

       

„ZAKUP I DOSTAWA RÓŻNYCH ARTKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI 

OŚRODKA DOREN W  RÓŻEWCU” 

 

 

 

 
OFERTA CZĘŚĆ II  –  MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE, DRÓB 
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…………………………………… 

(miejscowość, data) 

 

Dyrektor Ośrodka DOREN  

Różewiec 1 

11-600 Węgorzewo 

W nawiązaniu do ogłoszonego dnia  27 listopada  2015 roku  w Różewcu  przetargu nieograniczonego na: 

 

„ZAKUP I DOSTAWĘ RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO 

STOŁÓWKI OŚRODKA DOREN W RÓŻEWCU 

CZĘŚĆ  II  – MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE, DRÓB 

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

                                                                                   ( podać nazwę firmy ) 
................................................................................................................................. 

 

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

I.  Oferujemy realizację dostawy na następujących warunkach: 

 

1. Wartość zamówienia brutto: ......................................... zł , słownie:    

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

2.  Termin płatności 30 dni. 

3. Bank i nr rachunku bankowego dostawcy: 

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

4. Oferowana cena dostawy: 

 

 

Lp. 

 

 

Nazwa artykułu 

 
Jedno

stka 

miary 

 

Cena 

jednostk

owa 

netto 

 

 

Ilość 

 
Wartość 

netto 

VAT  

Wartość 

brutto Staw

ka  

% 

Kwota 

VAT 

1. Mięso gulaszowe kg  20     

2. Mięso mielone wieprzowo 

- wołowe 

kg  30     

3. Wątroba wieprzowa kg  30     

4. Schab wieprzowy b/k kg  20     

5. Kurczak kg  100     

6. Porcje rosołowe z 

kurczaka 

kg  192     

7. Pasztet drobiowy z indyka kg  120     

8. Kiełbasa biała drobiowa 

parzona 

kg  144     
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9. Kiełbasa biała surowa 

wieprzowa 

kg  30     

10. Filet kurczęcy bez kości i 

skóry 

kg  96     

11. Mielonka tyrolska  

wieprzowa 

kg  96     

12. Kaszanka kg  144     

13. Kiełbasa francuska  kg  144     

14. Kiełbasa szynkowa 

drobiowa 

kg  48     

15. Parówki drobiowe z 

indyka 

kg  288     

16. Szynka wieprzowa 

wędzona lub równoważna 

kg  144     

17. Mortadela  kg.  72     

18.  Polędwica drobiowa kg  192     

19. Kiełbasa zwyczajna lub 

równoważna 

kg  216     

20. Kurczak faszerowany kg  48     

21. Pasztet drobiowy z 

kurczaka 

kg  120     

22. Salceson włoski lub 

równoważny 

kg  48     

23. Szynka drobiowa 

wędzona lub równoważna 

kg  96     

24. Kiełbasa żywiecka w/p 

lub równoważna 

kg  98     

25. Pieczeń rzymska kg  48     

26. Boczek wieprzowy 

surowy 

 

kg 

  

20 

    

27.  Żeberka wieprzowe kg  20     

28. Karkówka b/k kg  20     

29. Łopatka wieprzowa b/k kg  20     

30.  Nóżki wieprzowe kg  20     

31. Golonka wieprzowa 

przednia 

 

kg 

  

10 

    

32.  Golonka wieprzowa  

tylnia 

 

kg 

  

10 

    

33. Słonina kg  10     

34. Kości wieprzowe kg  20     

35. Udziec z kurczaka kg  180     

36. Szynka wieprzowa b/k kg  20     

37. Pieczeń litewska kg  60     

38. Wątroba drobiowa kg  96     

39. Boczek wędzony kg  80     

 

OGÓŁEM: 

 

  

 
  

 



 25 

 

 

 

II. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

 

III. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na poprawienie przez Zamawiającego oczywistych 

pomyłek stwierdzonych w treści oferty. 

 

IV. Oświadczamy, że przekazany nam projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w 

zaproponowanej formie, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

1. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami. 

 2.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres określony w    

            SIWZ. 

8. Oferta liczy ............ ponumerowanych i parafowanych  stron. 

9. Integralną część naszej oferty stanowią załączniki do niniejszego formularza ofertowego: 

 Załącznik nr 7– „Oświadczenie dostawcy” 

 Załącznik nr 2a – projekt umowy 

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

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

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

 

 

 

 

 

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

           ( data )                                                                        (upoważniony przedstawiciel,  

                                             pieczęć  i podpis) 
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Załącznik nr 2a 

 

Projekt UMOWA NR   
 

Umowa zawarta w dniu  ............w Różewcu pomiędzy Ośrodkiem Rehabilitacji 

Uzależnionych DOREN w Różewcu reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka – Marka 

Chodubskiego 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

a: 

 

Zwanym dalej „DOSTAWCĄ”, w imieniu którego działają : 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu 

nieograniczonego PN 1/2015 została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca a Dostawca zobowiązuje się do dostawy mięsa i przetworów    

    mięsnych  oraz drobiu  według kategorii CPV – 15.10.00.00-9, 15.11.20.00-6 

    do stołówki  Ośrodka DOREN w Różewcu . 

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawie realizacji 

niniejszej umowy jest Pani Jolanta Bryling.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych poszczególnych towarów w 

ramach maksymalnej kwoty określonej w ofercie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych 

ilościach, niż zostały przewidziane w załączniku do umowy. W związku z powyższym 

zmniejszeniu ulegnie wartość brutto niniejszej umowy, a Dostawcy nie będą 

przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.  

 

 

§ 2 
 

Przedmiot umowy realizowany będzie w terminach: 

- rozpoczęcia  : 01 stycznia 2016 r. 

- zakończenia :  31 grudnia 2016 r. 

 

§ 3 

 

1. Za wykonanie zamówienia opisanego w paragrafie 1, Dostawcy przysługuje 

    wynagrodzenie w wysokości określonej w ofercie stanowiącej załącznik  do niniejszej  

     umowy. 

2.  Za wykonanie poszczególnych dostaw Zamawiający zapłaci Dostawcy cenę obliczoną na   

      podstawie cen jednostkowych określonych w załączniku do umowy i ilości faktycznie  

     dostarczonych towarów. 

3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem 
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4. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze rozbieżności Dostawca zobowiązany jest w ciągu  

     24 godz. dokonać dostawy zgodnie z treścią zamówienia. 

5.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieodebrania towaru, w przypadku gdy jest on 

      niezgodny ze specyfikacją określoną w załączniku do niniejszej umowy.  

6. Towar, o którym mowa w ust. 5, zostanie zwrócony Dostawcy i odebrany transportem oraz  

     na koszt Dostawcy. 

7.Odbiór towaru, o którym mowa w ust. 6, nastąpi w ciągu 12 godz. od daty otrzymania  

   zgłoszenia. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Dostawcę z tytułu  

    zwrotu kwestionowanej partii towaru. 

 

 

§ 4 

 

1. Wynagrodzenie przysługujące Dostawcy za dostarczone na jego koszt i odebrane przez 

odbiorców ilości i asortymenty mięsa oraz produktów mięsnych płatne będzie w terminie 30 

dni od daty dostarczenia faktury, wystawionej po każdorazowej dostawie.. 

2 . Należność płatna będzie przelewem na konto Dostawcy: 

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

 

 

 

§ 5 

 

Umowa będzie obowiązywać w okresie opisanym w §2 i może wygasnąć przed 

upływem tego terminu, jeżeli zamawiający wydatkuje kwotę, jaka zostanie 

przeznaczona na zakup mięsa i przetworów mięsnych  w danym roku kalendarzowym, 

w ramach udzielonego zamówienia publicznego lub w razie wystąpienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W 

wypadku takim Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 

§ 6 

 

Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy. 

 

§ 7 

 

 

  Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy 

oraz wprowadzenie do niej  nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli 

przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Dostawcy. Nie dotyczy to sytuacji, w których  konieczność wprowadzenia takich 

zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Zamawiający dopuszcza zmianę ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku, gdy w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych  

przedmiotem umowy. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – 

dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT 

jeszcze nie wykonano, 
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§ 8 

 

  Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania, za niewykonane lub 

nienależyte wykonanie umowy, będą kary umowne: 

 

    a.        za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy zapłaci  

              on 10 % wartości wynagrodzenia należnego wykonawcy; 

                b.       za niedotrzymanie terminów dostaw lub złą jakość dostarczanych towarów        

                          zapłaci on 0,02 % wartości wynagrodzenia należnego dostawcy; 

               c.        strony przewidują możliwość odszkodowania uzupełniającego w przypadku      

                           gdy kary umowne nie pokryją w całości poniesionej szkody. 
 

§ 9 

 

  Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony będą starały się 

rozwiązywać polubownie. W przypadkach nierozstrzygniętych sprawy sporne rozstrzygać 

będzie sąd miejscowo właściwy  dla siedziby Zamawiającego 

 

§ 10 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. 

 

Umowę sporządzono w 2 egz. po 1 egz. dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                           DOSTAWCA 
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Załącznik nr 3 

 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

 

 

 

 

 

FORMULARZ   OFERTY 

 

 
Nazwa i adres oferenta:       

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

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

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

      

 

 

 

 

 

 

 

 

„ZAKUP I DOSTAWA RÓŻNYCH ARTKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI 

OŚRODKA DOREN W  RÓŻEWCU” 

 

OFERTA CZĘŚĆ  III – NABIAŁ I PRODUKTY MLECZNE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

        
……………………………………………… 

(miejscowość, data) 
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Dyrektor Ośrodka DOREN 

Różewiec 1 

                                                                                 11-600  Węgorzewo 

 

 

 

 

 
            W nawiązaniu do ogłoszonego dnia  27 listopada  2015 roku  w Różewcu przetargu nieograniczonego na: 

 

 

„ ZAKUP I DOSTAWĘ RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO 

STOŁÓWKI OŚRODKA DOREN W RÓŻEWCU” 

 

CZĘŚĆ III  –  NABIAŁ I PRODUKTY MLECZNE 

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

                                                                                   ( podać nazwę firmy ) 
................................................................................................................................. 

 

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

 
I. Oferujemy realizację dostawy na następujących warunkach: 

 

1. Wartość zamówienia brutto: .......................................... zł, słownie: 

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

      2.      Termin płatności 30 dni. 

5.     Nazwa banku i nr rachunku bankowego dostawcy: 

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

6. Oferowana cena dostawy: 
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Lp. 

 

 

Nazwa artykułu 

 
Jedno- 

stka 

miary 

 

 

Ilość 

 

 

Cena 

jedno- 

stkowa  

netto 

 
 

Wartość  

netto 

W tym 

VAT 

 

Wartość  

Brutto  

Stawka  

% 

 

Kwota 

VAT 

1. Twaróg półtłusty kg 480      

2. Ser żółty gouda kg 130      

3. Ser topiony  (krążki po  

8 szt 140 g) 

op 576      

4. Serek kanapkowy  150g 

lub równoważny 

szt 1104      

5. Serek łaciaty  135 g lub 

równoważny 

szt. 552      

6. Śmietana łaciata 18%   

500 ml  lub równoważna 

szt. 384      

7. Śmietana mazurska 18%  

400 ml lub równoważna 

szt 480      

8. Jogurt naturalny 400 ml szt 480      

9. Jogurt owocowy  135  g szt 1440      

10. Serek waniliowy 140 g szt 576      

11. Margaryna kasia 250 g 

lub równoważna 

szt. 8      

12. Margaryna Dobrej 

gospodyni 250 g  

lub równoważna 

 

szt 

 

156 

     

13. Ser żółty salami kg 130      

14. Twaróg sernikowy 

półtłusty 

kg 6      

15. Mleko skondensowane 

słodzone w puszce 535 g 

szt 6      

16. Śmietana łaciata 30%   

500 ml lub równoważna 

szt. 6      

17. Mleko pasteryzowane 

3,2% 

ltr 3900      

18. Ser żółty  podlaski kg 130      

19. Masmak mrągowski 200g szt 8      

20. Ser  wędzony kg 24      

21. Serek twój smak 150g lub 

równoważny 

 

szt 

 

552 

     

  

OGÓŁEM: 

 

 

x 

 

X 

 

X 

    

 

 

 

II. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
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III. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na poprawienie przez Zamawiającego oczywistych 

pomyłek stwierdzonych w treści oferty. 

 

IV. Oświadczamy, że przekazany nam projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w 

zaproponowanej formie, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 

1. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami. 

2.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres określony w  

     SIWZ. 

5. Oferta liczy ............ ponumerowanych i parafowanych  stron. 

6. Integralną część naszej oferty stanowią załączniki do niniejszego formularza 

ofertowego: 

 Załącznik nr 7– Oświadczenie dostawcy 

 Załącznik nr  3a – projekt umowy 

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

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

 

 

 

 

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

data                                                podpis dostawcy lub upoważnionej osoby 
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Załącznik nr 3a    

 

 PROJEKT – UMOWA  NR  
 

zawarta w dniu                    w Różewcu  pomiędzy Ośrodkiem Rehabilitacji Uzależnionych 

DOREN  reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka – Marka Chodubskiego  

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

a: 

 

Zwanym dalej „DOSTAWCĄ”, w imieniu którego działają : 

 

1. ………………………………………………………………………………………………. 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu 

nieograniczonego PN 1/2015 została zawarta umowa następującej treści: 

 

                                                                         § 1 

 

1. Dostawca zobowiązuje się do dostawy nabiału  i produktów mlecznych zgodnie z 

CPV 15.50.00.00-3  
do stołówki Ośrodka DOREN w Różewcu. 

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawie realizacji 

niniejszej umowy jest Pani Jolanta Bryling.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych poszczególnych towarów w 

ramach maksymalnej kwoty określonej w ofercie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych 

ilościach, niż zostały przewidziane w załączniku do umowy. W związku z powyższym 

zmniejszeniu ulegnie wartość brutto niniejszej umowy, a Dostawcy nie będą 

przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.  

 

 

§ 2 

 

Przedmiot umowy realizowany będzie w terminach: 

-  rozpoczęcia  :  01 styczeń  2016 r. 

-  zakończenia :  31 grudzień 2016 r 

 

 

 

§ 3 

 

1. Za wykonanie zamówienia opisanego w § 1, Dostawcy przysługuje wynagrodzenie     

    w wysokości określonej w ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 

   

     2. Za wykonanie poszczególnych dostaw Zamawiający zapłaci Dostawcy cenę obliczoną    

         na podstawie cen jednostkowych określonych w załączniku do umowy i ilości  

         faktycznie dostarczonych towarów. 

     3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem 
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4. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze rozbieżności Dostawca zobowiązany jest w ciągu  

     24 godz. dokonać dostawy zgodnie z treścią zamówienia. 

5.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieodebrania towaru, w przypadku gdy jest on 

      niezgodny ze specyfikacją określoną w załączniku do niniejszej umowy.  

6. Towar, o którym mowa w ust. 5, zostanie zwrócony Dostawcy i odebrany transportem oraz  

     na koszt Dostawcy. 

7. Odbiór towaru, o którym mowa w ust. 6, nastąpi w ciągu 12 godz. od daty otrzymania  

   zgłoszenia. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Dostawcę z tytułu  

    zwrotu kwestionowanej partii towaru. 

 

                                                            § 4 

1. Wynagrodzenie przysługujące Dostawcy za dostarczone na jego koszt i odebrane 

przez odbiorców ilości i asortymenty płatne będzie w terminie 30 dni od daty 

dostarczenia faktury, wystawionej po każdorazowej dostawie. 

2. Należność płatna będzie przelewem na  rachunek bankowy  Dostawcy: 

………………………………………………………………………… 

 

 

§ 5 

 

Umowa będzie obowiązywać w okresie opisanym w §2 i może wygasnąć przed 

upływem tego terminu, jeżeli Zamawiający wydatkuje kwotę, jaka zostanie przeznaczona 

na zakup nabiału w danym roku kalendarzowym, w ramach udzielonego zamówienia 

publicznego lub w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy. W wypadku takim Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

                                                                          § 6 

      Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy. 

 

 

§ 7 

 

Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy 

oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli 

przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Dostawcy. Nie dotyczy to sytuacji, w których konieczność wprowadzenia takich 

zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Zamawiający dopuszcza zmianę ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku, gdy w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych  

przedmiotem umowy. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – 

dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT 

jeszcze nie wykonano, 
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                                                                         § 8 

 

  Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania, za niewykonane lub 

nienależyte wykonanie umowy, będą kary umowne: 

 

a.    za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie  Dostawcy zapłaci on   

      10 % szacunkowej wartości  wynagrodzenia należnego wykonawcy; 

b.   za niedotrzymanie terminów dostaw lub złą jakość dostarczonych towarów zapłaci   

     on 0,02% wartości wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

            c.  strony przewidują możliwość odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy  

                 kary umowne nie pokryją w całości poniesionej szkody. 

 

                                                                             § 9 

 

  Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązywać 

polubownie. W przypadkach nierozstrzygniętych sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd 

miejscowo właściwy  dla siedziby Zamawiającego 

 

                                                                             § 10 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. 

 

Umowę sporządzono w 2 egz. po 1 egz. dla każdej ze stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                             DOSTAWCA 
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Załącznik nr 4 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

 

 

 

 

 

FORMULARZ   OFERTY 

 

 
Nazwa i adres oferenta:       

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

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

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

      

 

 

 

 

 

 

 

 

„ ZAKUP I DOSTAWA RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH  DO 

STOŁÓWKI OŚRODKA DOREN W RÓŻEWCU” 

 

 

OFERTA CZĘŚĆ  IV -  WARZYWA I OWOCE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
………………………………………………………. 

                         (miejscowość, data) 
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Dyrektor Ośrodka DOREN        

Różewiec 1 

11-600 Węgorzewo 

 

 

 
 
             W nawiązaniu do ogłoszonego dnia  27 listopada 2015 roku  w Różewcu przetargu nieograniczonego na: 

 

 

„ ZAKUP I DOSTAWĘ RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO 

STOŁÓWKI OŚRODKA DOREN W RÓŻEWCU   

 

CZĘŚĆ IV  –  WARZYWA I OWOCE 

 

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

                                                                                   ( podać nazwę firmy ) 
................................................................................................................................. 

 

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

 
I. Oferujemy realizację dostawy na następujących warunkach: 

 

1. Wartość zamówienia brutto: .......................................... zł, słownie: 

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

       2. Termin płatności 30 dni. 

       3. Nazwa banku i nr rachunku bankowego dostawcy: 

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

  4. Oferowana cena dostawy: 
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Lp. 

 

 

Nazwa artykułu 

 
Jedno- 

stka 

miary 

 

Minimalna

cena 

giełdy* 

 
Marża lub 

upust w % 

 

 

 

Ilość 

 

 

Cena 

jedno- 

stkowa 

netto 

 
 

Wartość 

netto 

VAT  

Wartość 

brutto Staw

ka  

% 

Kwota 

VAT 

1. Kapusta  pekińska szt   70      

2. Cebula  kg   600      

3. Marchew  kg   350      

4. Kapusta biała szt   100      

5. Kalafior  szt.   45      

6. Czosnek (główka) szt.   400      

7. Kapusta czerwona szt   120      

8. Ziemniaki  kg   4000      

9. Buraki  kg   320      

10. Pietruszka  kg   50      

11. Seler  kg   50      

12. Por  kg   90      

13. Pieczarka  kg   600      

14. Natka pietruszki 

(pęczek) 

szt.   8      

15. Kapusta kiszona kg.   300      

16. Szczypior (pęczek) szt.   8      

17. Ogórek zielony  kg   45      

18. Pomidory  kg   10      

19. Rzodkiewka  

(pęczek) 

szt.   8      

20. Sałata  szt.   45      

21. Ogórek kiszony kg.   135      

22. Mandarynka  kg   18      

23. Cytryna  kg   5      

24. Jabłko  kg   50      

25. Pomarańcza kg   18      

26. Papryka świeża kg   45      

27. Kiwi kg   15      

28. Kapusta włoska szt   20      

 

OGÓŁEM: 
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 Minimalna cena Wielkopolskiej Giełdy Rolno-Ogrodniczej S.A. obowiązująca 

w dniu 12.12.2015 r.. Wydruk ze strony internetowej należy dołączyć do oferty ponieważ 

stanowi integralną część oferty. 

 W przypadku owoców i warzyw występujących sezonowo i nie występujących obecnie na 

giełdach warzywno owocowych dostawca na potrzeby oceny oferty wycenia 

samodzielnie, a w momencie dostawy stosuje ceny j.w. 

II. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

III. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na poprawienie przez Zamawiającego oczywistych 

pomyłek stwierdzonych w treści oferty. 

IV. Oświadczamy, że przekazany nam projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w 

zaproponowanej formie, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

1. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami. 

2.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres określony w  

      SIWZ. 

1. Oferta liczy ............ ponumerowanych i parafowanych  stron. 

2. Integralną część naszej oferty stanowią załączniki do niniejszego formularza 

ofertowego: 

 Załącznik nr 7– „Oświadczenie dostawcy” 

 Załącznik nr  4a – Projekt umowy 

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

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

 

 

 

 

 

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

     data                                                          podpis dostawcy lub upoważnionej osoby 
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Załącznik nr 4a 

 

 PROJEKT – UMOWA  NR  

 
 

zawarta w dniu                    w Różewcu  pomiędzy Ośrodkiem Rehabilitacji Uzależnionych 

DOREN  reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka – Marka Chodubskiego ,  

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

a: 

 

Zwanym dalej „DOSTAWCĄ”, w imieniu którego działają : 

1.…………………………………………………………………………………………… 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu 

nieograniczonego  PN 1/2015 została zawarta umowa następującej treści: 

 

                                                                        § 1 

 

1. Dostawca zobowiązuje się do dostawy warzyw i owoców według kategorii  

     CPV  15.30.00.00-1  do stołówki Ośrodka DOREN w Różewcu.       

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawie realizacji  

     niniejszej umowy jest Pani Jolanta Bryling.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych poszczególnych towarów w  

     ramach maksymalnej kwoty określonej w ofercie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych ilościach,  

     niż zostały przewidziane w załączniku do umowy. W związku z powyższym  

     zmniejszeniu ulegnie wartość brutto niniejszej umowy, a Dostawcy nie będą  

     przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.  

 

 

§ 2 

 

Przedmiot umowy realizowany będzie w terminach: 

-    rozpoczęcia  : 01  styczeń    2016 r. 

- zakończenia : 31 grudzień   2016 r. 
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§ 3 

 

1. Za wykonanie zamówienia opisanego w § 1, Dostawcy przysługuje wynagrodzenie     

    w wysokości określonej w ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 

2. Ustalone przez strony ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmiany ceny giełdowej 

 notowanej na Wielkopolskiej Giełdzie Rolno Ogrodniczej S.A. (według notowania  

publikowanego na stronie internetowej giełdy) w dniu złożenia zamówienia przez 

Zamawiającego.  

W przypadku braku notowań cen któregokolwiek z artykułów          na stronie 

Wielkopolskiej Giełdy Rolno Ogrodniczej S.A. stosowane będą notowania z innych giełd 

spożywczych. Dostawca zobowiązany jest do ujawnienia nazwy giełdy na podstawie 

której dokonywał kalkulacji cen. 

      Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia gwarantuje utrzymanie stałej marży   

      handlowej/ rabatu na oferowane warzywa i owoce zgodnie z formularzem oferty. 

                                                        

§ 4 

 

3. Wynagrodzenie przysługujące Dostawcy za dostarczone na jego koszt i odebrane przez 

odbiorców ilości i asortymenty płatne będzie w terminie 30 dni od daty dostarczenia 

faktury, wystawionej po każdorazowej dostawie. 

4. Należność płatna będzie przelewem na  rachunek bankowy  Dostawcy: 

………………………………………………………………………….. 

 

§ 5 

 

Umowa będzie obowiązywać w okresie opisanym w § 2 i może wygasnąć przed 

upływem tego terminu, jeżeli Zamawiający wydatkuje kwotę, jaka zostanie przeznaczona 

na zakup warzyw i owoców w danym roku kalendarzowym, w ramach udzielonego 

zamówienia publicznego lub w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W wypadku takim Dostawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
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§ 6 

 

Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy 

oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli 

przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Dostawcy. Nie dotyczy to sytuacji, w których konieczność wprowadzenia takich 

zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Zamawiający dopuszcza zmianę ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku, gdy w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych  

przedmiotem umowy. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – 

dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT 

jeszcze nie wykonano, 

 

                                                                         § 7 

 

  Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania, za niewykonane lub 

nienależyte wykonanie umowy, będą kary umowne: 

 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy zapłaci on 

10 % szacunkowej wartości  wynagrodzenia należnego wykonawcy; 

- za niedotrzymanie terminów dostaw lub złą jakość dostarczonych towarów 

zapłaci on 0,02% wartości wynagrodzenia należnego dostawcy. 

- strony przewidują możliwość odszkodowania uzupełniającego w przypadku 

gdy kary umowne nie pokryją w całości poniesionej szkody. 

 

 

§ 8 

 

  Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązywać 

polubownie. W przypadkach nierozstrzygniętych sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd 

miejscowo właściwy  dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 9 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. 

 

Umowę sporządzono w 2 egz. po 1 egz. dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                             DOSTAWCA 
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          Załącznik Nr 5 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

 

 

FORMULARZ  OFERTY 

  Nazwa i adres oferenta: 

…………………………. 

…………………………. 

………………………… 

 

 

 

 

 

„ZAKUP I DOSTAWA RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO 

STOŁÓWKI OŚRODKA DOREN W RÓŻEWCU” 

 

OFERTA  CZĘŚĆ   V - PIECZYWO 
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………………………………………………………. 

                         (miejscowość, data) 

 

 

Dyrektor Ośrodka DOREN 

 Różewiec 1 

11-600  Węgorzewo 

 

 
 
      W nawiązaniu do ogłoszonego dnia  27 listopada 2015 roku  w Różewcu przetargu nieograniczonego na: 

 

„ ZAKUP I DOSTAWĘ RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW  ŻYWNOŚCIOWYCH DO 

STOŁÓWKI OŚRODKA DOREN W RÓŻEWCU”  

 

CZĘŚĆ  V - PIECZYWO 

 

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

                                                                                   ( podać nazwę firmy ) 
................................................................................................................................. 

 

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

 
I. Oferujemy realizację dostawy na następujących warunkach: 

 

1. Wartość zamówienia brutto: .......................................... zł, słownie: 

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

       2. Termin płatności 30 dni. 

       3. Nazwa banku i nr rachunku bankowego dostawcy: 

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

  4. Oferowana cena dostawy: 
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L.p 

 

 

Nazwa artykułu 

Jedno 

stka 

miary 

 

 

Ilość 

Cena 

Jedno- 

stkowa 

netto 

 

 

Wartość 

netto 

  
Stawka 

VAT 

% 

  

 
Kwota 

VAT 

 

 

Wartość 

brutto 

 

1. Chleb zwykły  

krojony 0,600 kg 

szt 6360      

2. Chleb mieszany ze 

słonecznikiem 

krojony 0,500 kg 

 

szt 

 

960 

     

3. Bułki zwykłe  

0,080 kg 

szt 14232      

4. Bułka tarta kg 96      

5. Makowiec kg 30      

6. Keks kg 30      

  

RAZEM: 

       

 

II. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

III. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na poprawienie przez Zamawiającego oczywistych 

pomyłek stwierdzonych w treści oferty. 

IV. Oświadczamy, że przekazany nam projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w 

zaproponowanej formie, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

       1. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami. 

       2.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres określony  

            w  SIWZ. 

3. Oferta liczy ............ ponumerowanych i parafowanych  stron. 

4. Integralną część naszej oferty stanowią załączniki do niniejszego formularza 

ofertowego: 

 Załącznik nr 7– „Oświadczenie dostawcy” 

 Załącznik nr  5a – Projekt umowy 

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

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

 

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

data                                                                 podpis dostawcy lub upoważnionej osoby 
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         Załącznik Nr 5a 

 

 

PROJEKT – UMOWA  NR  
 

zawarta w dniu                    w Różewcu  pomiędzy Ośrodkiem Rehabilitacji Uzależnionych 

DOREN  reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka – Marka Chodubskiego ,  

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

a: 

 

Zwanym dalej „DOSTAWCĄ”, w imieniu którego działają : 

 

1. ………………………………………………………………………………………………. 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu 

nieograniczonego  PN 1/2015 została zawarta umowa następującej treści: 

 

 

                                                                         § 1 

 

     1. Dostawca zobowiązuje się do dostawy pieczywa   zgodnie z CPV 15.81.00.00-9  

         do stołówki  Ośrodka DOREN w Różewcu. 

      2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawie realizacji  

     niniejszej umowy jest Pani Jolanta Bryling.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych poszczególnych towarów w  

     ramach maksymalnej kwoty określonej w ofercie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych ilościach,  

     niż zostały przewidziane w załączniku do umowy. W związku z powyższym  

     zmniejszeniu ulegnie wartość brutto niniejszej umowy, a Dostawcy nie będą  

     przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.  

 

§ 2 

 

Przedmiot umowy realizowany będzie w terminach: 

-    rozpoczęcia  :  01 styczeń   2016 r. 

-    zakończenia :  31 grudzień  2016 r. 

 

 

§ 3 

 

1 Za wykonanie zamówienia opisanego w § 1, Dostawcy przysługuje wynagrodzenie w  

    wysokości określonej w ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 

     2. Za wykonanie poszczególnych dostaw Zamawiający zapłaci Dostawcy cenę obliczoną    

         na podstawie cen jednostkowych określonych w załączniku do umowy i ilości  

         faktycznie dostarczonych towarów. 

     3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem 
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4. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze rozbieżności Dostawca zobowiązany jest w ciągu  

     24 godz. dokonać dostawy zgodnie z treścią zamówienia. 

5.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieodebrania towaru, w przypadku gdy jest on 

      niezgodny ze specyfikacją określoną w załączniku do niniejszej umowy.  

6. Towar, o którym mowa w ust. 5, zostanie zwrócony Dostawcy i odebrany transportem oraz  

     na koszt Dostawcy. 

7. Odbiór towaru, o którym mowa w ust. 6, nastąpi w ciągu 12 godz. od daty otrzymania  

   zgłoszenia. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Dostawcę z tytułu  

    zwrotu kwestionowanej partii towaru. 

 

                                                            § 4 

1.Wynagrodzenie przysługujące Dostawcy za dostarczone na jego koszt i odebrane 

przez odbiorców ilości i asortymenty płatne będzie w terminie 30 dni od daty 

dostarczenia faktury, wystawionej po każdorazowej dostawie. 

     2.Należność płatna będzie przelewem na  rachunek bankowy  Dostawcy: 

………………………………………………………………………….. 

                                                                       

§ 5 

 

Umowa będzie obowiązywać w okresie opisanym w § 2 i może wygasnąć przed 

upływem tego terminu, jeżeli Zamawiający wydatkuje kwotę, jaka zostanie 

przeznaczona na zakup pieczywa w danym roku kalendarzowym, w ramach 

udzielonego zamówienia publicznego lub w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W wypadku takim 

Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy. 

 

 

                                                                          § 6 

             Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy. 

 

 

§ 7 

 

Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy 

oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli 

przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Dostawcy. Nie dotyczy to sytuacji, w których konieczność wprowadzenia takich 

zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Zamawiający dopuszcza zmianę ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku, gdy w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych  

przedmiotem umowy. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – 

dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT 

jeszcze nie wykonano, 
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                                                                         § 8 

 

  Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania, za niewykonane lub 

nienależyte wykonanie umowy, będą kary umowne: 

a. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy zapłaci on 

10 % szacunkowej wartości  wynagrodzenia należnego wykonawcy; 

b. za niedotrzymanie terminów dostaw lub złą jakość dostarczonych towarów 

zapłaci on 0,02% wartości wynagrodzenia należnego dostawcy. 

c. strony przewidują możliwość odszkodowania uzupełniającego w przypadku 

gdy kary umowne nie pokryją w całości poniesionej szkody. 

                                                                               

§ 9 

 

  Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązywać 

polubownie. W przypadkach nierozstrzygniętych sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd 

miejscowo właściwy  dla siedziby Zamawiającego 

 

                                                                             § 10 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. 

 

Umowę sporządzono w 2 egz. po 1 egz. dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                             DOSTAWCA 
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          Załącznik Nr 6 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

 

 

FORMULARZ  OFERTY 

  Nazwa i adres oferenta: 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

 

 

 

 

 

 

„ZAKUP I DOSTAWA RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO 

STOŁÓWKI OŚRODKA DOREN W RÓŻEWCU” 

 

 

 

OFERTA  CZĘŚĆ   VI  –  RYBY, MROŻONKI 
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………………………………………………………. 

                         (miejscowość, data) 

 

 

Dyrektor Ośrodka DOREN 

 Różewiec 1 

11-601  Węgorzewo 

 

 

 
 
     W nawiązaniu do ogłoszonego dnia  27 listopada 2015 roku  w Różewcu przetargu nieograniczonego na: 

 

„ZAKUP I DOSATWĘ RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO 

STOŁÓWKI OŚRODKA DOREN W RÓŻEWCU ” 

 

CZĘŚĆ VI  –  RYBY, MROŻONKI 

 

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

                                                                                   ( podać nazwę firmy ) 
................................................................................................................................. 

 

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

 
I. Oferujemy realizację dostawy na następujących warunkach: 

 

1. Wartość zamówienia brutto: .......................................... zł, słownie: 

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

       2. Termin płatności 30 dni. 

       3. Nazwa banku i nr rachunku bankowego dostawcy: 

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

  4. Oferowana cena dostawy: 
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L.p 

 

 

Nazwa artykułu 

 

Jedno 

stka 

miary 

 

 

Ilość 

 

Cena 

Jedno- 

stkowa 

netto 

 

 

Wartość 

netto 

 
Stawka 

VAT 

% 

 

 
Kwota 

VAT 

 

 

Wartość 

brutto 

 

1. Makrela wędzona kg 60      

2. Filet mrożony z tilapii kg 60      

3. Płaty śledziowe bez 

skóry solone 

kg 80      

4. Płaty śledziowe w 

occie 

kg 48      

5. Filet mrożony z 

miruny  (tafla) 

 

kg 

 

60 

     

6. Mieszanka warzywna 

7- składnikowa 2,5 kg 

 

szt 

 

72 

     

 

 

 

RAZEM: 

       

 

 

II. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

III. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na poprawienie przez Zamawiającego oczywistych 

pomyłek stwierdzonych w treści oferty. 

IV. Oświadczamy, że przekazany nam projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w 

zaproponowanej formie, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

1. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami. 

2.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres określony w  

     SIWZ. 

      3. Oferta liczy ............ ponumerowanych i parafowanych  stron. 

     4.Integralną część naszej oferty stanowią załączniki do niniejszego formularza ofertowego: 

 Załącznik nr 7– „Oświadczenie dostawcy” 

 Załącznik nr 6a – Projekt umowy 

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

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

 

 

 

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

data                                                             podpis dostawcy lub upoważnionej osoby 
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Załącznik Nr 6a 

 

PROJEKT – UMOWA  NR  
 

zawarta w dniu                    w Różewcu  pomiędzy Ośrodkiem Rehabilitacji Uzależnionych 

DOREN  reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka – Marka Chodubskiego ,  

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

a: 

 

Zwanym dalej „DOSTAWCĄ”, w imieniu którego działają : 

 

1. ………………………………………………………………………………………………. 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu 

nieograniczonego  PN 1/2015 została zawarta umowa następującej treści: 

 

                                                                         § 1 

 

    1. Dostawca zobowiązuje się do dostawy  ryb i mrożonek  zgodnie z CPV  15.22.00.00-6 

        15.33.11.70-9 do stołówki   Ośrodka DOREN w Różewcu. 

    2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawie realizacji  

     niniejszej umowy jest Pani Jolanta Bryling.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych poszczególnych towarów w  

     ramach maksymalnej kwoty określonej w ofercie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych ilościach,  

     niż zostały przewidziane w załączniku do umowy. W związku z powyższym  

     zmniejszeniu ulegnie wartość brutto niniejszej umowy, a Dostawcy nie będą  

     przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.  

 

 

§ 2 

 

Przedmiot umowy realizowany będzie w terminach: 

-    rozpoczęcia  :  01 styczeń  2016 r. 

-    zakończenia :  31 grudzień 2016 r. 

 

 

§ 3 

 

1 Za wykonanie zamówienia opisanego w § 1, Dostawcy przysługuje wynagrodzenie      w     

   wysokości określonej w ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 

      2. Za wykonanie poszczególnych dostaw Zamawiający zapłaci Dostawcy cenę obliczoną    

         na podstawie cen jednostkowych określonych w załączniku do umowy i ilości  

         faktycznie dostarczonych towarów. 

     3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem 
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4. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze rozbieżności Dostawca zobowiązany jest w ciągu  

     24 godz. dokonać dostawy zgodnie z treścią zamówienia. 

5.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieodebrania towaru, w przypadku gdy jest on 

      niezgodny ze specyfikacją określoną w załączniku do niniejszej umowy.  

6. Towar, o którym mowa w ust. 5, zostanie zwrócony Dostawcy i odebrany transportem oraz  

     na koszt Dostawcy. 

7. Odbiór towaru, o którym mowa w ust. 6, nastąpi w ciągu 12 godz. od daty otrzymania  

   zgłoszenia. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Dostawcę z tytułu  

    zwrotu kwestionowanej partii towaru. 

 

 

                                                            § 4 

      1.Wynagrodzenie przysługujące Dostawcy za dostarczone na jego koszt i odebrane przez   

         odbiorców ilości i asortymenty płatne będzie w terminie 30 dni od daty dostarczenia  

          faktury, wystawionej po każdorazowej dostawie. 

 2. Należność płatna będzie przelewem na  rachunek bankowy  Dostawcy: 

………………………………………………………………………….. 

                                                                         § 5 

 

Umowa będzie obowiązywać w okresie opisanym w § 2 i może wygasnąć przed 

upływem tego terminu, jeżeli Zamawiający wydatkuje kwotę, jaka zostanie 

przeznaczona na zakup ryb w danym roku kalendarzowym, w ramach udzielonego 

zamówienia publicznego lub w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W wypadku takim Dostawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

 

                                                                          § 6 

 Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy. 

 

 

§ 7 

 

Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy 

oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli 

przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Dostawcy. Nie dotyczy to sytuacji, w których konieczność wprowadzenia takich 

zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Zamawiający dopuszcza zmianę ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku, gdy w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych  

przedmiotem umowy. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – 

dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT 

jeszcze nie wykonano, 
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                                                                         § 8 

 

  Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania, za niewykonane lub 

nienależyte wykonanie umowy, będą kary umowne: 

1. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy zapłaci   

    on 10 % szacunkowej wartości  wynagrodzenia należnego wykonawcy; 

2. za niedotrzymanie terminów dostaw lub złą jakość dostarczonych towarów  

    zapłaci on 0,02% wartości wynagrodzenia należnego dostawcy. 

3.strony przewidują możliwość odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy  

   kary umowne nie pokryją w całości poniesionej szkody. 

 

                                                                              § 9 

 

  Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązywać 

polubownie. W przypadkach nierozstrzygniętych sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd 

miejscowo właściwy  dla siedziby Zamawiającego 

 

                                                                             § 10 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. 

 

Umowę sporządzono w 2 egz. po 1 egz. dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                             DOSTAWCA 
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Nazwa i adres Dostawcy                        Załącznik nr 7 

                                                                              do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
                                                                               

 

 

        

   

OŚWIADCZENIE DOSTAWCY 

(wspólne dla wszystkich części zamówienia) 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie  publiczne na: 

„ZAKUP I DOSTAWĘ RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO 

STOŁÓWKI OŚRODKA DOREN W RÓŻEWCU” 

w związku z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych   oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego dotyczące: 

 

 

1) posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  

      przepisy ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadania  niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także  

     dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3)  sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

 

Jednocześnie oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie artykułu 24  Ustawy Prawo zamówień  publicznych  

 

Do niniejszego oświadczenia dołączono wszelkie wymagane w SIWZ dokumenty 

 

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

 

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

                                                                                       podpis Dostawcy  

                                                                                                      (osoba upoważniona) 

 

 


