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1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie 

ul. Gwarków 93  59-300 Lubin 

NIP: 692 25 14 762 REGON: 000712657 

Tel. 76 746 83 25 

Adres poczty elektronicznej: sp3lubin@onet.pl 

Adres strony internetowej: https://sp3lubin.pl,  http://bip.sp3lubin.edu.pl/ 

Adres platformy: https://miniportal.uzp.gov.pl 

2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY 

I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA 

BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

2.1. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

z wykorzystaniem Platformy https://miniportal.uzp.gov.pl i poczty elektronicznej 

Zamawiającego sp3lubin@onet.plZmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą 

udostępniane na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl.  oraz na bip.sp3lubin.edu.pl 

i https://sp3lubin.pl 

 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

3.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt. 1 ustawy 

Pzp). 

 

4. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI. 

4.1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

 

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych , ziemniaki, warzywa, owoce, 

produkty zwierzęce i produkty mięsne, produkty mleczarskie, pieczywo świeże, wyroby 

piekarskie, różne produkty spożywcze, produkty przemiału ziarna, oleje i tłuszcze zwierzęce lub 

roślinne, warzywa przetworzone, rybydo Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 

w Lubinie 

5.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: 
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Nr zadania 

częściowego 

Opis i nazwa zadania Terminy dostaw 

1 Ziemniaki, warzywa, owoce, jaja. 
 

codziennie do godz. 715 po 
złożeniu zamówienia 
telefonicznego 

2 Produkty zwierzęce, mięso i wyroby mięsne. 
 

codziennie do godz. 715 po 
złożeniu zamówienia 
telefonicznego 

3 Produkty mleczarskie. 
 

codziennie do godz. 715 po 
złożeniu zamówienia 
telefonicznego 

4 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i 

ciastkarskie. 
 

codziennie do godz. 715 po 

złożeniu zamówienia 
telefonicznego 

5 Różne produkty spożywcze, produkty 
przemiału ziarna, oleje i tłuszcze zwierzęce 
lub roślinne, warzywa przetworzone, Ryby 

codziennie do godz. 730 po 
złożeniu zamówienia 
telefonicznego 

5.3. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu 

przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 

5.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 

5.5. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. 

5.6. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie 

 

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

6.1. Zamówienie będzie realizowane przez 10 miesięcy, z zastrzeżeniem, że dostawy będą 

realizowane w okresach przebywania uczniów w placówkach oświatowych. 

 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp. 

7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

Lp. Warunki udziału w postępowaniu 

1 

Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy 
prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową, którzy są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub 

handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zamawiający nie stawia 

szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu 
będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

2 

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Ocena spełniania 

warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

3 

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 

spełnienia tego warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. 

4 

Zdolność techniczna lub zawodowa. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 

spełnienia tego warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 
spełnia/nie spełnia. 
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7.3 Wykonawcy występujący wspólnie 

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; 

b) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

c) Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie została wybrana, Zamawiający może 

żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców; 

d) W przypadku złożenia oferty wspólnej warunki udziału w postępowaniu zostają spełnione 

łącznie przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólnie. 

 

8. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

 

8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego 

zachodzą okoliczności określone w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

8.2. Ponadto Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności 

określone w art. 109 ust. 1 pkt 4, pkt 7, tj. Wykonawcę, który: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego typu sytuacji wynikającej 

z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

b) z przyczyn leżących po jego stronie , w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 

nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązania 

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy 

koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 

odszkodowania, wykonywania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady. 

8.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 pkt 1. 2 i 5 lub 

art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie 

przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. 

8.4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 
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9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA. 

 

9.1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

9.2. Do oferty, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 

Lp. Wymagany dokument 

1.  Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 SWZ 

2.  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. 

W przypadku powołania się Wykonawcy na zasoby innych podmiotów  

składa także podmiot udostępniający zasoby – Załącznik nr  3 SWZ 

3.  Wypełniony formularz cenowy dla poszczególnych części- Załączniki od 7 do 

11 SWZ 

4.  Pełnomocnictwo. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z 

oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie 

rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

5.  Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dotyczy ofert 

składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6.  Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów. 
Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji, których Wykonawca 

polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia (jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów). - 

Załącznik nr 4 

 

9.3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda podmiotowych środków dowodowych. 

9.4. Forma dokumentów: 

1) Oferta oraz oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

2) Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

3) Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. 

4) Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 



Specyfikacja Warunków Zamówienia 
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej  

w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie 

6 | S t r o n a  
 

reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 

rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

9.5. Oferta wspólna: 

1) W przypadku złożenia oferty wspólnej przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą 

upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych – lidera do zaciągania 

i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego 

upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych 

przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli. 

2) Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej partnerów wchodzących w skład konsorcjum 

lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego wykonawcy 

i spełniać następujące wymagania: 

a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (na 

oddzielnym formularzu) lub pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń 

wiedzy) w imieniu każdego z wykonawców osobno. 

 

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJACYCH POWIERZYĆ 

WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

 

10.1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez wykonawcę wykonania części 

zamówienia podwykonawcom (z którymi zawarł umowę o podwykonawstwo, zdefiniowaną 

w art. 7 ust. 27 Pzp). W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej 

ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom 

i podania przez wykonawcę pełnych nazw i danych podwykonawców. W przypadku powierzenia 

realizacji zamówienia podwykonawcy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania 

i zaniechania takiego podmiotu jak za własne. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał 

część zamówienia, której wykonanie chce powierzyć podwykonawcom oraz by podał firmy 

podwykonawców. 

11. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 

KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ 

INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI 

ELEKTRONICZNEJ 

 

11.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 

drogą elektroniczną przy użyciu: 

- miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl 

- ePUAPu, który dostępny jest pod adresem: https//epuap.gov.pl/wps/portal 

- poczty elektronicznej pod adresem: sp3lubin@onet.pl 
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11.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

- w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

1. Elżbieta Giżewska – dyrektor szkoły, tel. 76 7468325, e-mail: sp3lubin@onet.pl 

2. Henryk Szadkowski – Kierownik Gospodarczy, tel. 76 7468325, e-mail: sp3lubin@onet.pl 

- w zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

1. Wiesława Dobroskok – intendent, tel. 76 7468325 

11.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

oraz do „Formularza do komunikacji”. 

11.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach 

korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

11.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do 

komunikacji” wynosi 150 MB. 

11.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się 

datę ich przekazania na ePUAP. 

11. 7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania, jako załącznik do 

niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań 

w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki 

Postępowania. 

 

 

12. OPIS SPOSOBU KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI (NIE 

DOTYCZY SKŁADANIA OFERT) 

 

12.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta bądź 

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień oraz przekazywanie 

informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: 

„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. 
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We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 

i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, ID postępowania). 

12.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, email: sp3lubin@onet.pl 

12.3.  Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 

komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres 

email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może 

żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415). 

 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

13.1. W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium. 

 

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

14.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 30 lipca 2021 r. 

( tj.30 dni). 

14.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem związania ofertą 

określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

14.3. Przedłużenie terminu związania z ofertą, o którym mowa w pkt. 14.2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

 

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 

15.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

15.2. Treść ofert musi odpowiadać treści SWZ. 

15.3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez 

Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SWZ. 
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15.4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory 

formularzy, powinny byś sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

15.5. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna i sporządzona w języku polskim. 

15.6. Ofertę wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się w formie 

elektronicznej za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, 

w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać 

adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana 

z postępowaniem. 

15.7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

15.8. Opis sposobu złożenia oferty składanej w formie elektronicznej – sposób złożenia oferty, w tym 

zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: 

https://miniportal.uzp.gov.pl. 

15.9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r poz. 1913) 

wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym 

i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

należy ten plik zaszyfrować. 

15.10. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować 

wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

15.11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP 

i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 

użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

15.12. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

15.13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

16.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP, zgodnie 

z instrukcją określoną w pkt. 15 SWZ, do dnia 30/06/2021do godz. 10:00. 

16.2. Po upływie terminu składania ofert, złożenie oferty nie będzie możliwe. 

16.3. Otwarcie ofert jest niejawne. 

16.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 30/06/2021 o godz. 11:00, poprzez użycie mechanizmu do 

odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu 

i nastąpi poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.  

16.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

16.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

a) Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

b) cenach i warunkach płatności zawartych w ofertach. 

16.7. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi 

niezwłocznie po usunięciu awarii. 

16.8. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

 

17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

17.1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia 

w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

17.2. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą 

dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. 

Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług 

(VAT) potraktowane będzie jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie 

ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art.226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku 

z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp). 

17.3. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ oraz wszelkie 

koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

17.4.  Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie: PLN. 
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17.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

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

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

17.6.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

18.1.  Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Lp. Nazwa kryterium Cena 

1 Cena (Koszt) 60% 

2 Warunki płatności 40% 
 

18.2.  Punkty przyznawane za podane w pkt. 18.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

 

Nr kryterium Wzór 

1. 

Cena (koszt) 

Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga 

Gdzie: 

- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert, 

- Cof – cena podana w badanej ofercie 

2. 

Warunki płatności: 

Liczba punktów = (Wof/Wmax) * 100 * waga 

Gdzie: 

- Wof – najkrótszy termin płatności podany w badanej ofercie 

- Wmax – najdłuższy termin płatności spośród wszystkich ofert 

 

Minimalny termin płatności wynosi: 14 dni od dnia doręczenia faktury. 

 

Maksymalny termin płatności wynosi:  30 dni od dnia doręczenia faktury. 
 

Całkowita liczba uzyskanych przez badaną ofertę punktów 
 

 
= [(Cmin/Cof) * 100 * waga] + [(Wof/Wmax) * 100 * waga] 
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18.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych przez nich lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są 

zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

18.4.  Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 

18.5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

18.6. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 18.5, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający 

zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 

oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

18.7.  Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SWZ, niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty. Zamawiający wyznaczy wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody 

na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak 

odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

19. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

19.1. Zamawiający udzieli zamówieniaWykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym  

w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz wszystkim wymaganiom 

określonym w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia i została oceniona, jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

19.2 Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

 

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

20.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach 

określonych w art. 308 ust. 2 i 3 ustawy, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, 

jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
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20.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną 

ofertę. 

20.3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

20.4. Wykonawca, o którym mowa w pkt. 20.1. ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 

na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy. 

20.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę 

regulującą współpracę tych Wykonawców. 

20.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania 

i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić 

postępowanie. 

21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

 

21.1. W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest 

wymagane. 

22. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

 

22.1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

22.2. Zakres dopuszczalności dokonywania zmian postanowień zawartej umowy oraz warunki 

dokonywania takich zmian określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik 

niniejszej specyfikacji. 

 
23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

23.1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 

zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

zgodnie z Działem IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

 

24. AUKCJA ELEKTRONICZNA 
 

24.1. Wpostępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
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25. POZOSTAŁE INFORMACJE 
 

25.1.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Lubinie  59-300 Lubin ul. Gwarków 93 

b) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt 

z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: katarzyna.graczyk@amt-24biz 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z ustawą 

z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) 

zwaną dalej „ustawą Pzp”; 

d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp; 

g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

i) Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
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− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

25.2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia mają zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2019 ze zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 

Lp. Nazwa załącznika 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

 

2. Wzór formularza ofertowego 

 

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  z udziału w postępowaniu 

4. Zobowiązania podmiotów, na których Wykonawca polega, do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

5. Projektowane postanowienia umowy 

 

6. Formularz cenowy – zadanie nr 1 

 

7. Formularz cenowy – zadanie nr 2 

 

8. Formularz cenowy – zadanie nr 3 

 

9. Formularz cenowy – zadanie nr 4 

 

10. Formularz cenowy – zadanie nr 5 
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Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Ogólna charakterystyka zamówienia:  

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 

z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie. 

2. Wykonawca będzie dostarczał artykułyżywnościowe , ziemniaki, warzywa, owoce, produkty 

zwierzęce i produkty mięsne, produkty mleczarskie, pieczywo świeże, wyroby piekarskie, różne 

produkty spożywcze, produkty przemiału ziarna, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, warzywa 

przetworzone, ryby- pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym 

właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, o aktualnych terminach 

przydatności do spożycia. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę artykułów spożywczych 

muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia. 

3. Wszystkie artykuły suche (nasiona i owoce suszone) powinny być pakowane w czyste 

opakowania jednostkowe przeznaczone do kontaktu z żywnością chroniące zawartość przed 

uszkodzeniem. Nasiona powinny być suche, bez obecności szkodników oraz uszkodzeń przez nich 

wyrządzonych, bez śladów pleśni czy wilgoci. Nie dopuszczalne są produkty uszkodzone, połamane, 

a także zniszczone lub otwarte opakowania albo hermetycznie nieszczelne. 

4. Artykuły piekarnicze powinny być dostarczane suche, bez obecności szkodników oraz uszkodzeń 

przez nich wyrządzonych, bez śladów pleśni czy wilgoci, bez obcych zapachów . Nie dopuszczalne są 

produkty uszkodzone mechanicznie, połamane, niewyrośnięte, zakalcowate wewnątrz lub o zbyt 

ciemnym kolorze skórki. 

5. Warzywa i owoce powinny być: 

a) Wygląd: zdrowe (bez śladów gnicia i pleśni), wolne od szkodników i uszkodzeń przez nich 

wyrządzonych, nie zwiędnięte, czyste, nie uszkodzone; 

b) Barwa: Typowa dla odmiany; 

c) Smak i zapach: niedopuszczalny obcy smak, posmak czy zapach; 

d) Jednolitość: jednolite w opakowaniu pod względem pochodzenia, jakości, wielkości 

i możliwie w tym samym stopniu dojrzałości i rozwoju; 

e) Opakowanie: towar winien być przewożony w opakowaniach do tego przeznaczonych 

wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, nie uszkodzone, nie 

zamoczone i czyste, bez śladów pleśni i obcych zapachów. 

6. Mrożonki powinny być pakowane w czyste opakowania jednostkowe przeznaczone do kontaktu 

z żywnością chroniące zawartość przed uszkodzeniem. Mrożonki powinny być suche, bez obecności 

szkodników oraz uszkodzeń przez nich wyrządzonych, bez śladów pleśni. Nie dopuszczalne są 



Specyfikacja Warunków Zamówienia 
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej  

w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie 

17 | S t r o n a  
 
 

produkty uszkodzone, połamane, a także zniszczone lub otwarte opakowania albo hermetycznie 

nieszczelne. 

7. Mięso, wędliny, drób powinny być przewożone w opakowaniach do tego przeznaczonych 

wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, nie uszkodzone, nie zamoczone 

i czyste, bez śladów pleśni i obcych zapachów. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania artykułówżywnościowych , ziemniaki, warzywa, 

owoce, produkty zwierzęce i produkty mięsne, produkty mleczarskie, pieczywo świeże, wyroby 

piekarskie, różne produkty spożywcze, produkty przemiału ziarna, oleje i tłuszcze zwierzęce lub 

roślinne, warzywa przetworzone, rybydo magazynu kuchennego Zamawiającego własnym 

transportem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych 

wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 2021) oraz innymi aktualnie obowiązującymi 

przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. Koszt dostarczenia musi być wliczony 

w oferowane ceny jednostkowe artykułów spożywczych, Wykonawcy nie przysługuje odrębne 

wynagrodzenie z tytułu dostarczenia produktów. 

9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczający zamówiony towar pomagał przy jego 

rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia 

zgodności towaru z zamówieniem. 

10. Zakres przedmiotowy: 

Zadanie  1  - Ziemniaki, warzywa, owoce , jaja 

Lp. Nazwa artykułu Opis zamówienia j.m. 
Ilość /na czas 

trwania umowy 

1 
Ziemniaki polskie jadalne  klasa I  – sortowane, pakowane w 
worki 15 kg 

 warzywo kg 34 000 

2 Ziemniaki młode kl I sortowane pakowane w worki 15 kg  warzywo kg 3 000 

3 Groch łuskany suszony -klasa I,   warzywo kg 150 

4 Fasola suszona „Jaś” -klasa I średnia  warzywo kg 440 

5 
Marchew świeża sortowana – klasa I , pakowana w worki 10 kg 
myta 

 warzywo kg 3 700 

6 Pietruszka świeża korzeń myta bez naci  warzywo kg 1 100 

7 Por – klasa I  warzywo kg 550 

8 Seler korzeń – klasa I  warzywo kg 1 400 

9 Cebula biała sortowana – klasa I  warzywo kg 850 

10 Cebula czerwona – I klasa  warzywo Kg 250 

11 Burak ćwikłowy sortowany – klasa I średni  warzywo kg 2 300 

12 Sałata masłowa świeża – klasa I  warzywo szt. 1 300 

13 Kapusta pekińska  warzywo kg 500 

14 Kapusta włoska– klasa I o wadze główki 2,0 do 4,0 kg  warzywo kg 1 500 

15 Kapusta biała- klasa I waga główki 2kg-4kg  warzywo kg 2 200 
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16 Koper zielony  warzywo pęczek 2 000 

17 Natka pietruszki świeżej o max długości 15 cm bez korzenia  warzywo pęczek 2 100 

18 Pomarańcze – klasa I  owoce kg 4 800 

19 Banany – klasa I  owoce kg 6 650 

20 Jabłka słodkie – klasa I  owoce kg 14 000 

21 Kalafior świeży  gat I  warzywo szt. 120 

22 Pieczarki klasa I średniej wielkości 3-5 cm zamknięte kapelusze  grzyby kg 350 

23 Papryka czerwona  warzywo kg 150 

24 Papryka zielona  warzywo kg 60 

25 szpinak świeży  warzywo kg 20 

26 Szpinak mrożony op 2 kg  warzywo kg 120 

27 biała rzodkiew  warzywo kg 350 

28 Czosnek polski główka  warzywo kg 80 

29 Szczypior  warzywo pęczek 600 

30 Kapusta czerwona  warzywo kg 780 

31  Brokuł świeży szt  warzywo szt.  40 

32 Gruszka  owoce kg 7 500 

33 Cytryna  owoce kg 550 

34 Limonka  owoce kg 80 

35 Winogrona jasne bez pestek  owoce kg 250 

36  Mandarynki Gat I  owoce kg 6 500 

37 Nektarynka kaliber AA, 73-80mm import  owoce kg 1 600 

38 Brzoskwinia kolor miąższu zółty, kaliber AA 73-80 mm import  owoce kg 1 200 

39 śliwka węgierka duża  owoce kg 950 

40 Kiwi duże  owoce kg 3 200 

41 Pomidory  Gat I  warzywo kg 180 

42 Ogórek zielony twardy  warzywo kg 450 

43 Rzodkiewka  warzywo pęczek 400 

44 Cukinia  warzywo kg 120 

45 Fasolka szparagowa świeża  warzywo kg 50 

46 Chrzan  warzywo 
Słoik 
100g  

420 

47  kapusta kiszona biała z marchwią  warzywo kg 2 100 

48 Ogórki kiszone Gat I  warzywo kg 1 850 

49 Kapusta kiszona czerwona, nie przekwaszona  warzywo kg 600 

50 Sałata lodowa  warzywo szt. 180 

51 szczaw  warzywo pęcz 350 
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52 Truskawki świeże  owoce kg. 80 

53 Brukselka  warzywo kg 80 

54 
Jaja konsumpcyjne świeże (z chowu klatkowego, klasa L duże 
63-73g) 

 jaja szt. 15 000 

55 czerwona porzeczka mrożona op 2,5 kg  owoce kg 150 

56 pomidor koktailowy  warzywo kg 90 

57 morele   owoce kg 350 

58 
pomidory w puszce całe bez skórki waga nett 400g po 
odsączeniu 240 g 

prod. konserwowy szt 350 

59 Truskawka mrożona op 2,5 kg  owoce kg 300 

60 Arbuz  owoce Kg 150 

61 Dynia Hokkaido  warzywo kg 120 

62 kaki  owoce szt 1 600 

63 ananas  owoce szt 850 

64 Mieszanka kompotowa op 2,5kg  owoce kg 600 

65 Bazylia zioła w doniczce  Warzywo szt 130 

66 Oregano zioła zw doniczce  warzywo szt 130 

67 woda niegazowana but 500ml  woda szt 4 000 

68 ogórek konserwowy 900 ml  warzywo szt 450 

69 ryba świeża - wędzona makrela   ryby kg 15 

70 ryba świeża wędzona dorsz  ryby kg 10 

71 czarna porzeczka mrożona op 2,5 kg  owoce kg 350 

72 botwinka pęcz  warzywo szt 150 

73 
syrop owocowy 420 ml zaprawa do napojów 25% czarna 
porzeczka bez konserwantów i barwników 

 owoce szt 120 

74 batony musli bez dodatku cukru 5 zbórz 30- 40g  Art. spożywcze szt 3 500 

75 woda 0,7 l SPORT niegazowana  woda szt 800 

76 
syrop owocowy 420 -450 ml  zaprawa do napojów 43% 
malinowy, pomarańczowy bez konserwantów i barwników 
 

 owoce szt 400 

77 rodzynki op 200 g  owoce szt 30 

78 
sok owocowo- warzywny 100% częściowo z soku 
zagęszczonego, pasteryzowany, bez cukru 250 - 300 ml 
 

 warzywo szt 1 600 

79 kalarepa młoda  warzywo szt 250 

80 malina mrożona op 2 kg  owoce kg 180 

81 brukselka mrożona   warzywo kg 150 

82 Żurawina suszona op 200 g  owoce szt 10 

83 soczewica suszona   warzywo KG 40 

84 rabarbar  warzywo kg 50 

85 kapusta młoda  warzywo szt 250 

86  wiśnie mrożone opakowanie 2,5kg  owoce Kg 400 
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Zadanie  2 -  Produkty zwierzęce, mięso i wyroby mięsne. 

 

Lp. Nazwa artykułu Opis zamówienia j.m. 
Ilość /na czas 

trwania umowy 

1 
WIEPRZOWINA - ŁOPATKA bez kości, bez skóry, bez 
wierzchniej warstwy tłuszczu, świeża ,nie rozmrażana kawałki 
1000- 1500 g 

 wieprzowina Kg 3 200 

2 
WIEPRZOWINA - SCHAB ŚRODKOWY BEZ KOŚCI o srednicy 
nie większej niż 10 cm, świeży, słonina zdjęta, nie rozmrażany, 
kawałek 1500- 2000g 

 wieprzowina Kg 1 200 

3 karczek wieprzowy świeży bez kości    wieprzowina Kg 150 

4 boczek surowy  Gat I bez skóry i żeberek, łuskany  wieprzowina Kg 140 

5 boczek surowy wędzony bez skóry i żeberek exstra  wieprzowina Kg 60 

6 
kiełbasa śląska 82% mięsa nie więcej niż 10g tłuszczu w 100 g 
produktu gotowego do spożycia  

 wieprzowina Kg 60 

7 
KURCZAK (wypatroszony, w całości, nie rozmrażany 1500- 
2000g) świeży kl I 

 drób Kg 2 100 

8 filet z kurczaka świeży  drób Kg 650 

9 ćwiartka z kurczaka gat. I  drób kg 1 600 

10 filet z indyka  drób Kg 60 

11 
Kiełbasa podwawelska zawartość 82% mięsa nie więcej niż 
tłuszczu w 100 g produktu gotowego do spożycia 

 wieprzowina Kg 180 

12 szynka wieprzowa b/k extra „kulka”  wieprzowina Kg 1 600 

13 
kiełbasa polska surowa wędzona zawartość 82% mięsa nie 
więcej niż 10g tłuszczu w 100 g produktu gotowego do spożycia 

 wieprzowina Kg 55 

14 
kiełbasa biała surowa 80% mięsa nie więcej niż 10 g tłuszczu w 
100 g produktu gotowego do spożycia 

 wieprzowina Kg 55 

15 żeberka ekstra  wieprzowina Kg 70 

16 wołowina b/k  extra pieczeniowa  wołowina Kg 220 

17 baleron  wieprzowina Kg 10 

18 Kiełbasa parówkowa śląska gat I zawartość mięsa minimum 90%  wieprzowina Kg 60 

19 Polędwica  sopocka gat I bez zawartości wody 90% mięsa  wieprzowina Kg 75 

20 Szynka wędzona  wiejska gat I   wieprzowina Kg 55 

21 Kiełbasa szynkowa gat I zawarość mięsa minimum 85%  wieprzowina Kg 20 

22 Kiełbasa żywiecka Gat I zawartość mięsa 85 %   wieprzowina Kg 25 

23 szynka bez wędzenia  wieprzowina kg 40 

24 szynka delikatesowa z kurcząt  drób kg 10 

26 Szynka wiejska gat I  wieprzowina Kg 50 

27 Filet wędzony z indyka kl. I zawartość mięsa minimum 85%  drób Kg 10 

28 Kiełbasa krakowska sucha  wieprzowina Kg 10 

29 Szynka konserwowa kl I  wieprzowina Kg 10 

30 Parówki cielęce kl. I zawartość mięsa minimum 87%  cielęcina Kg 10 

31 Szynka krucha exstra zawartość mięsa 90%  wieprzowina kg 65 

32 udko z kurczaka  drób kg 320 

33 wołowina zrazowa ligawagat I  wołowina kg 80 

34 Polędwiczki wieprzowe , exstra, odtłuszczone kl.I  wieprzowina Kg 60 

35 Górne udko z kurczaka- świeże  drób Kg 300 

 
 

Zadanie     3  -  Produkty mleczarskie     

Lp. Nazwa artykułu Opis zamówienia j.m. 
Ilość /na czas 

trwania umowy 

1 Mleko 2% UHT karton 1 l.  nabiał Litry 500 

2 Mleko 3,2 % UHT karton 1 l.   nabiał Litry 8200 

3 śmietana ukwaszona 12 % op 400 g   nabiał szt 2000 

4 Śmietana  ukwaszona 18 %  400 g   nabiał szt 5800 

5 
Ser żółty, gouda kl. I pełnotłusty lub tłusty zawartość tłuszczu min. 
40-45 %  

  nabiał kg 65 

6 
Ser twarogowy  półtłusty  kl I zawartość tłuszczu min. 15 % 
kostka wagowa 

  nabiał kg 820 

7 śmietana 30% 500ml   nabiał szt 40 
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8 Twaróg śmietankowy pełnotłusty zawartość tłuszczu 15%   nabiał kg 45 

9 Serek almette 0,20 kg   nabiał szt 40 

10 Ser żółty typu Salami minimum 45% tłuszczu   nabiał kg 60 

11 ser feta opakowanie 260- 290g   nabiał szt 40 

12 Masło exstra 82% tłuszczu  200 g.  nabiał szt 2500 

13 Masło osełkowe górskie zawartość tłuszczu 83% 300g  masło szt 20 

14 
Ser topiony kremowy, zawartość tłuszczu min. 27 % kostka (min. 
100g) 

  nabiał Kg 10 

15 Ser topiony hochland plastry 200g   nabiał szt 30 

16 jogurt naturalny kremowy 400 g   nabiał   400 

17 
Jogurt naturalny gęsty  150g wartość 253 KJ tłuszcz 2,8g białko 
3,6g  

  nabiał szt 4500 

18 Jogurt naturalny typu greckiego 400g   nabiał szt 1500 

 

Zadanie  4 –  Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie  

Lp. Nazwa artykułu Opis zamówienia j.m. 
Ilość /na czas 

trwania umowy 

1 Chleb krojony 600g  pieczywo szt 3200 

2 Chleb razowy 500g   pieczywo szt. 1700 

3 Bułka tarta 1 kg   pieczywo kg 360 

4 Bułka zwykła mała 50g   pieczywo szt 300 

5 Bułka zwykła duża 100g   pieczywo szt. 3500 

6 Bułki familijne z ziarnami 100g   pieczywo szt 200 

7 Rogal maślany z makiem   pieczywo szt 250 

8 Bułka długa krojona   pieczywo szt. 270 

9 Bułka żytnia 100g   pieczywo szt 50 

10 chleb żytni pełnoziarnisty 400g   pieczywo szt 250 

11 Rogal z nadzieniem słodkim 80g   pieczywo szt. 1600 

12 Chleb wieloziarnisty 0,5 KG   pieczywo Szt. 300 

 

Zadanie  5  - Różne produkty spożywcze, produkty przemiału ziarna, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne,  

warzywa przetworzone.Ryby. 

Lp. Nazwa artykułu Opis zamówienia j.m. 
Ilość /na czas 

trwania umowy 

1 cukier kryształ – opakowanie 1kg  Art. spożywcze kg 1200 

2 cukier brązowy ( trzcinowy) op 1 kg  Art. spożywcze kg 400 

3 Pieprz mielony ziołowy 18 -20g  Art. spożywcze szt. 480 

4 pieprz czarny naturalny mielony  – opakowanie 18 -20g  Art. spożywcze szt 480 

5 majeranek ogrodowy tarty – opakowanie 18-  20 g  Art. spożywcze szt 520 

6 ziele angielskie ziarniste – opakowanie 15 - 20 g  Art. spożywcze szt 160 

7 papryka czerwona słodka mielona – opakowanie 18-20 g  Art. spożywcze szt 250 

8 Kurkuma w proszku op 18- 20g   Art. spożywcze szt 30 

9 Curry przyprawa w proszku 18- 20 g   Art. spożywcze szt 40 

10 makaron nitki luksusowy 5 jajeczny   op 250g  Art. spożywcze Szt. 1400 

11 
makaron jajeczny niegotow. NITKI, opakowanie – 0,4 kg mąka 
makaronowa pszenna lub mąka pszenna durum  Art. spożywcze szt 200 

12 
makaron jajeczny niegotowany ŚWIDERKI,   – opakowanie 0,5 kg 
mąka makaronowa pszenna lub mąka pszenna durum  Art. spożywcze szt 590 

13 
makaron jajeczny  niegotowany ŁAZANKA z mąki pszennej 
durum lub mąki makaronowej pszennej op 0,5 kg  Art. spożywcze szt 700 

14 
makaron jajeczny  nie gotowany SPAGHETTI - z mąki pszennej 
durum lub mąka makaronowa pszenna op 0,50 kg  Art. spożywcze Szt 1200 
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15 
makaron pełnoziarnisty nie gotowany KOKARDKI, MUSZELKA, 
MAŁA MUSZELKA op 0,4 kg mąka makaronowa pełnoziarnista 
żytnia, ( 53,6 %), pszenna 

 Art. spożywcze szt 250 

16 
makaron  nie gotowany KOKARDKI, MUSZELKA, MAŁA 
MUSZELKA  op. 0,4 kg maka makaronowa pszenna lub mąka 
pszenna durum 

 Art. spożywcze SZT 300 

17 majonez dekoracyjny opakowanie 380 -400g bez konserwantów  Art. spożywcze szt 100 

18 
przyprawa do zupy  z suszonymi warzywami opakowanie 200g 
bez konserwantów  Art. spożywcze szt 75 

19 Cynamon – 18 -20 g  Art. spożywcze szt. 80 

20 Musztarda sarepska  175 g  Art. spożywcze szt. 120 

21 Drożdże 100 g  Art. spożywcze szt. 550 

22 
Zakwas do barszczu czerwonego czerwonego butelce – 300 ml  
bez konserwantów  Art. spożywcze szt. 120 

23 herbata ekspresowa  opakowanie 100 szt  Art. spożywcze szt 410 

24 Cukier puder 0,5 kg  Art. spożywcze szt 280 

25 Cukier waniliowy  16 - 20 g.   Art. spożywcze szt 550 

26 Liść laurowy 6 - 8 g    Art. spożywcze szt 130 

27 Zacierka makaron 2-jajeczna  250 g  Art. spożywcze szt 220 

28 Płatki ryżowe 200 g  Art. spożywcze op 200 

29 Sól jodowana,drobno mielona 1kg  Art. spożywcze szt 500 

30 
Chrupsy owocowe naturalne, rózne smaki bezglutenowe, bez 
subst. konserwujących, bez tłuszczu i cukru, suszone op 12 g  Art. spożywcze szt 1800 

31 Sól o obniżonej zawartości sodu (sodowo- potasowa)   Art. spożywcze kg 450 

32 zupa w proszku Żurek op. 48-  51g bez konserwantów  Art. spożywcze szt 90 

33 kwasek cytrynowy 18- 20 g   Art. spożywcze SZT 380 

34 
Soki wieloowocowe lub pomarańczowy z rurką (100 % z soków 
owocowych ) 200 ml  Art. spożywcze szt 2000 

35 Koncentrat pomidorowy  30% op 200g bez konserwantów :   Art. spożywcze szt 1500 

36 
Olej jadalny 1 l rzepakowy rafinowany z pierwszego tłoczenia, o 
zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej 50 %, kwasów 
wielonienasyconych poniżej 40 % 

 Art. spożywcze szt 1900 

37 Mąka pszenna typ 450, 1 kg  Art. spożywcze kg 1900 

38 Margaryna palma  0,25 kg  Art. spożywcze szt 30 

39 
Olej rzepakowy rafinowany z pierwszego tłoczenia 5l o zawartości 
kwasów jednonienasyconych powyżej 50 %, kwasów 
wielonienasyconych poniżej 40 % 

 Art. spożywcze szt 100 

40 Kasza jęczmienna gruba op.  kg  Art. spożywcze kg 950 

41 Kasza manna zwykła op.  kg  Art. spożywcze kg 150 

42 Mąka ziemniaczana op. 0,5 kg  Art. spożywcze Szt. 420 

43 Ananas w puszce 565 g wsad 340 g.  Art. spożywcze szt 20 

44 Barszcz ukraiński,mrożony op. 2,5 kg  Art. spożywcze kg 20 

45 Brzoskwinie w puszce 850 g wsad 470 g.  Art. spożywcze szt 40 

46 
Dżem  czarna porzeczka) op. 280 - 300 g . (sporządzone z 40g 
owoców na 100g produktu, łączna zawartość cukru 35 -36g na 
100g produktu) 

 Art. spożywcze szt 350 

47 Żurek  bez substancji konserwujących w butelce szklanej 0,5 l  Art. spożywcze szt 450 

48 Fasola czerwona konserwowa 400g.  Art. spożywcze szt 80 

49 
Syrop owocowy 420 - 450 ML   43% zagęszczony sok owocowy 
bez konserwantów i barwników malinowy  Art. spożywcze szt 350 

50 
Syrop owocowy 420 450 ML  25% zagęszczony sok owocowy 
bez konserwantów i barwników czarna porzeczka  Art. spożywcze szt 250 

51 kasza gryczana średnio palona op 500g  Art. spożywcze szt 120 

52 Ogórek konserwowy 900ML  Art. spożywcze szt 180 

53 Kukurydza złocista konserwowa300- 340g   Art. spożywcze szt 140 

54 Groszek zielony konserwowy 400 g.  Art. spożywcze szt 90 

55 Szczaw  siekany w słoiku 280 -320 g.  Art. spożywcze szt 220 
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56 Mieszanka mrożona 8-składników z warzyw 2,5 kg  Art. spożywcze kg 60 

57 marchewka mini 450 g opakowanie  Art. spożywcze szt 180 

58 
Ketchup 450- 480G łagodny, pikantny (180g pomidorów na 100g 
ketchupu)  Art. spożywcze szt 40 

59 Brokuł mrożony op 2,5 kg  Art. spożywcze kg 120 

60 Kalafior mrożony op 2,5kg  Art. spożywcze kg 180 

61 Fasola szparagowa, mrożona op.2,5 kg  Art. spożywcze KG 120 

62 Ryż paraboliczny op 5 kg  Art. spożywcze kg 340 

63 Ryż długoziarnisty1 kg  Art. spożywcze kg 450 

64 Ryż brązowy op 1kg  Art. spożywcze kg 150 

65 Czosnek granulowany 18 -20 g  Art. spożywcze szt 250 

66 Płatki owsiane GÓRSKIE 0,5 kg  Art. spożywcze Szt. 140 

67 Kawa zbożowa rozpuszczalna  150 g   Art. spożywcze szt 120 

68 galaretki owocowe - różne rodzaje  op 70 - 77 g  Art. spożywcze szt 240 

69 Oregano suszone 10-15g   Art. spożywcze Szt 50 

70 Bazylia suszona  10-15g   Art. spożywcze szt 50 

71 Papryka konserwowa 900 ml  Art. spożywcze Szt 45 

72 Margaryna do smarowania  0,4 kg.  Art. spożywcze szt 40 

73 Marchew mrożona kostka op. 2,5 kg  Art. spożywcze kg 120 

74 Przyprawa do mięsa mielonego 25- 30g   Art. spożywcze Szt 45 

75 Przyprawa do bigosu 25-30g   Art. spożywcze Szt 45 

76 
Miód pszczeli prawdziwy produkt polski 100% opakowanie 
szklane 0,9 - 1,0 l nektarowy  Art. spożywcze Szt 100 

77 
mus owocowy, różne smaki, bez dodatku cukru, bez 
konserwantów ( wyciskana tubka) 100 g  Art. spożywcze szt 800 

78 batony musli bez dodatku cukru typu Bakaland 5 zbóż  30-40g  Art. spożywcze szt 1600 

79 Filet z Morszczuka- filet mrożony SHP (shatterpack) bez glazury  ryby Kg 450 

80 Filet z dorsza- Filet mrożony SHP (shatterpack) bez glazury  ryby kg 650 

81 sok pomarańczowy - 100% tłoczony , naturalnie mętny 1 litr  Art. spożywcze Szt 150 

82 liść lubczyku suszony opakowanie 10 - 12 g  Art. spożywcze szt 130 

83 
czekolada gorzka o zawartości ziarna kakaowego 70 - 73 %  
100g  Art. spożywcze szt 1600 

84 
herbata owocowa op 20 szt. smak:malina, czarna porzeczka i 
inne  Art. spożywcze szt 150 

85 kakao naturalne 140-150g dekomoreno  Art. spożywcze Szt 150 
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Załącznik nr 2 

WZÓR FORMULARZA OFERTY 

Wykonawca: 

 

(pełna nazwa Firmy, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS, CEiDG) 

Reprezentowany przez: 

 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Zamawiający: 

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Lubinie 

ul. Gwarków 93 

59-300 Lubin 

 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji znak: 1/ZP/2021, ogłoszonym zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2019 z późn. zm.) w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22czerwca 2021r. pozycja 

…………..……..……..……..…….. oraz na Platformie działającej pod adresem 

https://miniportal.uzp.gov.pl na: „Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej 

w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie”, oferujemy realizację 

dostaw objętych przetargiem, zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:  

 

Cena netto (bez VAT) .……………………………………………………….. zł  

 

Słownie: ……………………………………………………………………………………… 

 

VAT % …………………………. 

 

Cena brutto (z VAT) ………………………………………………………….. zł 

 

Słownie: ……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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ZADANIE NR 1 

Cena netto (bez VAT) 

 

 

 

Słownie: 

 

 

Cena brutto (z VAT) 

 

 

 

Słownie: 

 

 

 

 

ZADANIE NR 2 

Cena netto (bez VAT) 

 

 

 

Słownie: 

 

 

Cena brutto (z VAT) 

 

 

 

Słownie: 

 

 

 

ZADANIE NR 3 

Cena netto (bez VAT) 

 

 

 

Słownie: 

 

 

Cena brutto (z VAT) 

 

 

 

Słownie: 

 

 

 

ZADANIE NR 4 

Cena netto (bez VAT) 

 

 

 

Słownie: 

 

 

Cena brutto (z VAT) 

 

 

 

Słownie: 

 

 

 

ZADANIE NR 5 

Cena netto (bez VAT) 

 

 

 

Słownie: 

 

 

Cena brutto (z VAT) 

 

 

 

Słownie: 

 

 

 

 

Termin płatności oferowany zamawiającemu za realizację przedmiotu zamówienia wynosi do 30 dni 

tj. ………… dni od daty dostarczenia faktury. 
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1. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do 

niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 

w specyfikacji warunków zamówienia tj. do dnia ......…………………………………… 

3. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / zamierzamy zlecić 

podwykonawcom. 

4. Oświadczam, że zawarte w specyfikacji warunków zamówienia projektowane postanowienia 

umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 

oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Osoba(y) uprawnione do podpisania umowy: ………………………………………………….. 

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

6. Adres do korespondencji e-mail: ……………………………………………………………….. 

7. Oświadczam, że jesteśmy małym/ średnim przedsiębiorstwem.* 

8. Na podstawie art. 225 Ustawy Pzp oświadczam, że wybór oferty będzie/ nie będzie* 

prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług. 

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

10. Oferta zawiera …………… stron, ponumerowanych od nr ………….. do nr ……………… 

 

 

11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ……………………………………………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………………………………………………. 

3) ……………………………………………………………………………………………. 

4) ……………………………………………………………………………………………. 

5) ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

*- niepotrzebne skreślić 
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**- W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 

4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia 

np. przez jego wykreślenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………, …………………………….  ………………………………………. 

Miejscowość   dnia   podpis osoby uprawnionej do składania  

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik  nr 3  

 

 

 

 

Oświadczenie wykonawcy
1
 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
DANE WYKONAWCY: 

 

Pełna nazwa  

Adres  

Nr NIP/PESEL,   

Nr KRS/CEiDG  

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej  

w Szkole Podstawowej nr3 z OI w Lubinie 

 

 

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU: 

 
1. Oświadczam, że: 

o nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108 ust 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt. 4), 5) i 7) ustawy Pzp. 

o zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………………….. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych  w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5  lub 109 ust. 1 pkt 4,5, 7). Jednocześnie oświadczam, że 

w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze:      

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

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

  

                                                           
1
 - oświadczenie wykonawcy, wykonawcy występującego wspólnie, wykonawcy udostępniającego zasoby w celu wykazania 

spełniania warunków udziały 
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OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego  

w punkcie 7 Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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Załącznik n 4 

Numer postępowania:Kg.211.1.2021 

 

 

ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY  

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 

NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej  

w Szkole Podstawowej nr 3 z OI w Lubinie 

 

Podmiot udostępniający zasoby: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

 

Reprezentowany przez: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

 

1. Oświadczam, że udostępniam Wykonawcy  .............................................................................................................  

 

 ........................................................................................................................................................................................  
     (nazwa i adres Wykonawcy) 
 

niezbędne zasoby  ...........................................................................................................................................................  

 

 ........................................................................................................................................................................................  
(zakres zasobów, który zostanie udostępniony Wykonawcy) 

 

przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia. 

 

2. Sposób udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby 

przy wykonywaniu zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby 

przy wykonywaniu zamówienia:   

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Zakres i okres na jaki udostępnione zostaną Wykonawcy niezbędne zasoby:  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

  



Specyfikacja Warunków Zamówienia 
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej  

w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie 

31 | S t r o n a  
 
 

Załącznik nr 5 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

UMOWA NR …… / Zp / 2021 

Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 

W dniu ___/___/2021 r. pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 

w Lubinie z siedzibą przy ul. Gwarków 93, 59-300 Lubin, reprezentowanym przez: 

mgr Elżbietę Giżewską – dyrektora szkoły  

NIP: 692 25 14 762, REGON 000712657, zwanym dalej „Kupującym” a: 
 

_____________________________________________________________________________ 

reprezentowanym przez: 

__________________________________________________________________________ 
 

zwanym dalej „Sprzedającym” 

Zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w _____________, ____ Wydział Gospodarczy KRS, pod 

numerem ________________ NIP: _________________________, posiadającym kapitał zakładowy: 

_____________________ zł. wpłacony w całości. 

 

Zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 

w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) nr …………………..Zp.2021 

z dnia …/…/2021 r. o wartości szacunkowej niższej niż progi unijne, określonych na podstawie art. 3 

Ustawy Pzp zatwierdzonymi przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubinie zawarta zostaje 

umowa o treści następującej: 

§1. 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Sprzedającego na rzecz Kupującego artykułów 

żywnościowych *, ziemniaki, warzywa, owoce*,produkty zwierzęce i produkty mięsne*, 

produkty mleczarskie*, pieczywo świeże, wyroby piekarskie*, różne produkty 

spożywcze*,oraz dostawa do kuchni szkolnej prowadzonej przez Kupującego w Lubinie, 

w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr …, stanowiącym integralną część 

niniejszej umowy zgodnie ze złożoną ofertą przetargową z dnia __/__/2021 r. 
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2. Ze względu na wystąpienie wyjątkowych okoliczności niezależnych od Zamawiającego np. stan 

epidemii wirusa SARS-COV-2, Kupujący zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych 

artykułówżywnościowych *, ziemniaki, warzywa, owoce*, produkty zwierzęce i produkty 

mięsne*, produkty mleczarskie*, pieczywo świeże, wyroby piekarskie*, różne produkty 

spożywcze*,w okresie realizacji umowy, w zależności od jego rzeczywistych potrzeb, przy czym: 

a) wzrost zapotrzebowania nie będzie większy niż 30% wartości umowy; 

b) zmniejszenie zapotrzebowania nie może być mniejsze niż 60% wartości umowy. 

3. Kupujący zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość 

umowy nie może być większa niż 35% wartości umowy, z zastrzeżeniem pkt 2 ppkt b). 

 

§2. 

CENA UMOWY 
 

1. Strony uzgadniają wartość umowy na: _________,__ zł brutto (słownie: ____________________ 

______________________________) w tym obowiązujący podatek VAT: ______________,__ zł 

(słownie: ____________________________________________________), a wartość powyższą 

wyliczono na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w załączniku nr ….. stanowiącym 

integralną część umowy. 

2. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą towaru do 

Kupującego tj. opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, transport, itp. 

3. Ceny jednostkowe określone w załączniku, nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania 

umowy z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena 

ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, 

z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez 

zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu. 

 

§3. 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Kupujący zapłaci cenę ustaloną na podstawie 

uzgodnionych cen jednostkowych oraz ilości rzeczywiście zrealizowanych dostaw. 

2. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty za przedmiot umowy na podstawie faktury wystawionej 

przez Sprzedającego, przelewem w terminie do ___ dni od dnia wystawienia faktury. Jeżeli 

Kupujący otrzyma fakturę po upływie 5 dni od daty jej wystawienia, termin płatności liczy się od 

dnia doręczenia faktury Kupującemu. 
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3. Sprzedający wystawi fakturę wg następujących danych: 

Nabywca: Gmina Miejska Lubin, ul. Kilińskiego 10,59-300 Lubin, NIP: 692-22-53-959 

Odbiorca/Płatnik: Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie,  

ul. Gwarków 93, 59-300 Lubin 

4. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 

5. Przeniesienia ewentualnych zobowiązań Kupującego wobec Sprzedającego na osobę trzecią, 

Sprzedający może dokonać po upływie 30 dni, po uprzedzeniu Kupującego o tej czynności oraz 

uzyskaniu przez Kupującego zgody. 

 

§4. 

DOSTAWA 
 

1. Dostawy realizowane będą przez 10 miesięcy, z zastrzeżeniem, że dostawy będą realizowane 

w okresach przebywania uczniów w placówkach oświatowychw wielkościach i asortymencie 

wg zapotrzebowania Kupującego (zamówienia mogą być realizowane na piśmie, w formie e-mail 

lub faksem) z terminem realizacji do pięciu dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia. 

W przypadku, gdy Sprzedający nie będzie mógł zrealizować dostawy w terminie wynikającym 

z niniejszego ustępu, termin ulega odpowiedniemu wydłużeniu o udowodniony przez 

Sprzedającego okres, w którym nie mógł on zakupić towarów będących przedmiotem umowy 

z uwagi na brak surowców niezbędnych do produkcji, restrykcji w zakresie eksportu, ograniczone 

możliwości. 

2. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać artykuły żywnościowe *, ziemniaki, warzywa, owoce*, 

produkty zwierzęce i produkty mięsne*, produkty mleczarskie*, pieczywo świeże, wyroby 

piekarskie*, różne produkty spożywcze*,w odpowiednich opakowaniach oraz transportem 

zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczanych artykułów żywnościowych *, 

ziemniaki, warzywa, owoce*, produkty zwierzęce i produkty mięsne*, produkty 

mleczarskie*, pieczywo świeże, wyroby piekarskie*, różne produkty spożywcze*przed 

czynnikami pogodowymi, uszkodzeniem itp. 

3. Reklamacje ilościowe (zgodności dostawy z zamówieniem i deklarowanymi ilościami 

wyszczególnionymi w specyfikacji ilościowo - asortymentowej dołączonej przez Sprzedającego 

do dostawy) Kupujący zgłaszać będzie Sprzedającemu w terminie nie później niż 2 dni od daty 

odbioru towaru. 

4. Reklamacje jakościowe Kupujący zgłasza Sprzedającemu w terminie ważności reklamowych 

artykułówżywnościowych *, ziemniaki, warzywa, owoce*, produkty zwierzęce i produkty 

mięsne*, produkty mleczarskie*, pieczywo świeże, wyroby piekarskie*, różne produkty 

spożywcze*,chyba że reklamowane produkty dostarczone zostały z przekroczonym terminem 

ważności albo terminem krótszym niż 2 dni. 
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5. Sprzedający zobligowany jest do pisemnego ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego 

reklamacji w terminie 7 dni od daty jej złożenia. Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni jest uważany za 

uznanie przez Sprzedającego reklamacji za uzasadnioną i tym samym skutkuje obowiązkiem 

dokonania wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem. 

6. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy wraz z fakturą do kuchni -  

magazyn Kupującego transportem własnym lub poprzez wynajętego w tym celu przewoźnika, 

oraz pomocy przy rozładunku. W uzasadnionych przypadkach Strony mogą uzgodnić inne miejsce 

dostawy. 

 

§5. 

KARY UMOWNE 
 

1. Kupujący będzie miał prawo żądać od Sprzedającego zapłaty kar umownych za opóźnienie 

z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, z następujących tytułów i w następującej 

wysokości: 

a) 0,2% wartości brutto towarów niezgodnych z umową za każdy dzień oczekiwania na 

wymianę, ponad termin określony umową, 

b) 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie ponad termin 

określony umową, 

2. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Sprzedającego, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto 

niezrealizowanej części umowy. 

3. Kupujący jest uprawniony do dochodzenia roszczeń uzupełniających, jeżeli wysokość poniesionej 

szkody przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

4. Przed ewentualnym nałożeniem kary wymienionej w niniejszej umowie Kupujący ma obowiązek 

wezwać Sprzedającego do wyjaśnienia czy opóźnienie jest następstwem COVID-19, a jeżeli tak 

i Sprzedający wykaże ten fakt, to Kupujący nie obciąży Sprzedającego karą. 

5. Kupującemu nie przysługują kary umowne określone w §5 ust.1 lit. b) w przypadku, gdy 

Sprzedający nie zrealizuje dostawy w terminie, zgodnie z §4 ust. 1 zdanie 2. 

 

§6. 

DOPUSZCZALNOŚĆ DOKONYWANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY  

ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA TAKICH ZMIAN 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane w formie pisemnego 

aneksu pod rygorem nieważności. 
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2. Strony, oprócz przypadków określonych w przepisach prawa, dopuszczają możliwość zmian 

umowy w następujących zakresach: 

2.1 numerów kont bankowych stron, 

2.2 cen jednostkowych na niższe niż określone w umowie. 

 

§7. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy oraz wprowadzenie do umowy 

postanowień niekorzystnych dla Kupującego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić 

treść oferty Sprzedającego, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 

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

2. Realizowanie dostaw przez Sprzedającego niezgodnie z umową, tj. w szczególności nieterminowo 

lub niezgodnie z zamówieniem pod względem asortymentu bądź ilości daje podstawę 

Kupującemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku gdy 

nierealizowanie dostaw zgodnie z umową będzie miało bezpośrednią przyczynę w stanie epidemii 

wirusa SARS-CoV-2 (choroby COViD-19), Kupujący odstąpi od naliczenia kar umownych 

Sprzedającemu. 

3. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Kupujący może odstąpić od umowy 

w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

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

4. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w pkt. 3, może nastąpić w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający może żądać jedynie wynagrodzenia za część 

umowy wykonanej do dnia odstąpienia od umowy. 

6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

właściwy wg siedziby Kupującego. 

8. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

*niepotrzebne skreślić, gdyż umowa może dotyczyć jednego, kilku bądź wszystkich zadań. 

 

 

Kupujący:     Sprzedający: 
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Załącznik nr 6 

Zadanie 1:   Ziemniaki, warzywa, owoce, jaja. 
 

FORMULARZ CENOWY – ZADANIE NR 1 

 

Lp. Przedmiot zamówienia J.m. ilość 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto z 

podatkiem 

1.         
Ziemniaki polskie jadalne  klasa I  – 

sortowane, pakowane w worki 15 kg 
kg 34000     

2.         
Ziemniaki młode kl I sortowane 

pakowane w worki 15 kg 
kg 3000     

3.         Groch łuskany suszony -klasa I,  kg 150     

4.         Fasola suszona „Jaś” -klasa I średnia kg 440     

5.         
Marchew świeża sortowana – klasa I, 

pakowana w worki 10 kg myta 
kg 3700     

6.         
Pietruszka świeża korzeń myta bez 

naci 
kg 1100     

7.         Por – klasa I kg 550     

8.         Seler korzeń – klasa I kg 1400     

9.         Cebula biała sortowana – klasa I kg 850     

10.     Cebula czerwona – I klasa Kg 250     

11.     
Burak ćwikłowy sortowany – klasa I 

średni 
kg 2300     

12.     Sałata masłowa świeża – klasa I szt. 1300 
 

  

13.     Kapusta pekińska kg 500     

14.     
Kapusta włoska– klasa I o wadze 

główki 2,0 do 4,0 kg 
kg 1500     

15.     
Kapusta biała- klasa I waga główki 

2kg-4kg 
kg 2200     

16.     Koper zielony pęczek 2000     

17.     
Natka pietruszki świeżej o max 

długości 15 cm bez korzenia 
pęczek 2100     

18.     Pomarańcze – klasa I kg 4800     

19.     Banany – klasa I kg 6650     

20.     Jabłka słodkie – klasa I kg 14000     

21.     Kalafior świeży  gat I szt. 120 
 

  

22.     
Pieczarki klasa I średniej wielkości 

3-5 cm zamknięte kapelusze 
kg 350     

23.     Papryka czerwona kg 150     

24.     Papryka zielona kg 60     

25.     szpinak świeży kg 20     

26.     Szpinak mrożony op 2 kg kg 120     

27.     biała rzodkiew kg 350     

28.     Czosnek polski główka kg 80     

29.     Szczypior pęczek 600     

30.     Kapusta czerwona kg 780     

31.      Brokuł świeży szt szt.  40     

32.     Gruszka kg 7500     

33.     Cytryna kg 550     

34.     Limonka kg 80     

35.     Winogrona jasne bez pestek kg 250     
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36.      Mandarynki Gat I kg 6500     

37.     
Nektarynka kaliber AA, 73-80mm 

import 
kg 1600     

38.     
Brzoskwinia kolor miąższu zółty, 

kaliber AA 73-80 mm import 
kg 1200     

39.     śliwka węgierka duża kg 950     

40.     Kiwi duże kg 3200     

41.     Pomidory  Gat I kg 180     

42.     Ogórek zielony twardy kg 450     

43.     Rzodkiewka pęczek 400     

44.     Cukinia kg 120     

45.     Fasolka szparagowa świeża kg 50     

46.     Chrzan 
Słoik 

100g  
420     

47.      kapusta kiszona biała z marchwią kg 2100     

48.     Ogórki kiszone Gat I kg 1850     

49.     
Kapusta kiszona czerwona, nie 

przekwaszona 
kg 600     

50.     Sałata lodowa szt. 180     

51.     szczaw pęcz 350     

52.     Truskawki świeże kg. 80     

53.     Brukselka kg 80     

54.     
Jaja konsumpcyjne świeże (z chowu 

klatkowego, klasa L duże 63-73g) 
szt. 15000     

55.     
czerwona porzeczka mrożona op 2,5 

kg 
kg 150     

56.     pomidor koktailowy kg 90     

57.     morele  kg 350     

58.     
pomidory w puszce całe bez skórki 

waga nett 400g po odsączeniu 240 g 
szt 350     

59.     Truskawka mrożona op 2,5 kg kg 300     

60.     Arbuz Kg 150     

61.     Dynia Hokkaido kg 120     

62.     kaki szt 1600     

63.     ananas szt 850 
 

  

64.     Mieszanka kompotowa op 2,5kg kg 600     

65.     Bazylia zioła w doniczce szt 130     

66.     Oregano zioła zw doniczce szt 130     

67.     woda niegazowana but 500ml szt 4000     

68.     ogórek konserwowy 900 ml szt 450     

69.     ryba świeża - wędzona makrela  kg 15 
 

  

70.     ryba świeża wędzona dorsz kg 10     

71.     czarna porzeczka mrożona op 2,5 kg kg 350     

72.     botwinka pęcz szt 150     

73.     
syrop owocowy 420 ml zaprawa do 

napojów 25% czarna porzeczka bez 

konserwantów i barwników 

szt 120     

74.     
batony musli bez dodatku cukru 5 

zbóż 30- 40g 
szt 3500     

75.     woda 0,7 l SPORT niegazowana szt 800     

76.     

syrop owocowy 420 -450 ml  

zaprawa do napojów 43% malinowy, 

pomarańczowy bez konserwantów i 

barwników 

szt 400     



Specyfikacja Warunków Zamówienia 
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej  

w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie 

38 | S t r o n a  
 
 

77.     rodzynki op 200 g szt 30 
 

  

78.     

sok owocowo- warzywny 100% 

częściowo z soku zagęszczonego, 

pasteryzowany, bez cukru 250 - 300 

ml 

szt 1600     

79.     
 

kalarepa młoda 
szt 250     

80.     malina mrożona op 2 kg kg 180 
 

  

81.     brukselka mrożona  kg 150 
 

  

82.     Żurawina suszona op 200 g szt 10     

83.     soczewica suszona  KG 40 
 

  

84.     rabarbar kg 50     

85.     kapusta młoda szt 250     

86.      wiśnie mrożone opakowanie 2,5kg Kg 400     

    
RAZEM 

 
 

 

Wartość brutto zadania nr 1 ………………………………………………….. 

 

Wartość netto zadania nr 1…………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

podpis osoby uprawnionej do składania  

oświadczeń woli w imieniu Sprzedającego 
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Załącznik nr 7 

Zadanie 2:  Produkty zwierzęce, mięso i wyroby mięsne. 
 

 

FORMULARZ CENOWY – ZADANIE NR 2 

 

Lp. Przedmiot zamówienia J.m. ilość 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto z 

podatkiem 

1.       
  

WIEPRZOWINA - ŁOPATKA bez kości, 
bez skóry, bez wierzchniej warstwy 
tłuszczu, świeża ,nie rozmrażana kawałki 
1000- 1500 g 

Kg 3 200     

2.       
  

WIEPRZOWINA - SCHAB ŚRODKOWY 
BEZ KOŚCI o średnicy nie większej niż 10 
cm, świeży, słonina zdjęta, nie rozmrażany, 
kawałek 1500- 2000g 

Kg 1 200     

3.       
  

karczek wieprzowy świeży bez kości   Kg 150     

4.       
  

boczek surowy  Gat I bez skóry i żeberek, 
łuskany 

Kg 140     

5.       
  

boczek surowy wędzony bez skóry i 
żeberek exstra 

Kg 60     

6.       
  

kiełbasa śląska 82% mięsa nie więcej niż 
10g tłuszczu w 100 g produktu gotowego 
do spożycia  

Kg 60     

7.       
  

KURCZAK (wypatroszony, w całości, nie 
rozmrażany 1500- 2000g) świeży kl I 

Kg 2 100     

8.       
  

filet z kurczaka świeży Kg 650     

9.       
  

ćwiartka z kurczaka gat. I kg 1 600     

10.     filet z indyka Kg 60     

11.     
Kiełbasa podwawelska zawartość 82% 
mięsa nie więcej niż tłuszczu w 100 g 
produktu gotowego do spożycia 

Kg 180     

12.     szynka wieprzowa b/k extra „kulka” Kg 1 600 
 

  

13.     

kiełbasa polska surowa wędzona 
zawartość 82% mięsa nie więcej niż 10g 
tłuszczu w 100 g produktu gotowego do 
spożycia 

Kg 55     

14.     
kiełbasa biała surowa 80% mięsa nie 
więcej niż 10 g tłuszczu w 100 g produktu 
gotowego do spożycia 

Kg 55     

15.     żeberka ekstra Kg 70     

16.     wołowina b/k  extra pieczeniowa Kg 220     

17.     baleron Kg 10     

18.     
Kiełbasa parówkowa śląska gat I zawartość 
mięsa minimum 90% 

Kg 60     

19.     
Polędwica  sopocka gat I bez zawartości 
wody 90% mięsa 

Kg 75     

20.     Szynka wędzona  wiejska gat I  Kg 55     

21.     
Kiełbasa szynkowa gat I zawarość mięsa 
minimum 85% 

Kg 20 
 

  

22.     
Kiełbasa żywiecka Gat I zawartość mięsa 
85 %  

Kg 25     

23.     szynka bez wędzenia kg 40     

24.     szynka delikatesowa z kurcząt kg 10     

25.     Szynka wiejska gat I Kg 50     
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26.     
Filet wędzony z indyka kl. I zawartość 
mięsa minimum 85% 

Kg 10     

27.     Kiełbasa krakowska sucha Kg 10     

28.     Szynka konserwowa kl I Kg 10     

29.     
Parówki cielęce kl. I zawartość mięsa 
minimum 87% 

Kg 10     

30.     
Szynka krucha ekstra zawartość mięsa 
90% 

kg 65     

31.     udko z kurczaka kg 320     

32.     wołowina zrazowa ligawa gat I kg 80     

33.     
Polędwiczki wieprzowe , exstra, 
odtłuszczone kl.I 

Kg 60     

34.     Górne udko z kurczaka- świeże Kg 300     

    
RAZEM 

 
 

Wartość brutto zadania nr 2 ………………………………………………….. 

 

Wartość netto zadania nr 2…………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

podpis osoby uprawnionej do składania  

oświadczeń woli w imieniu Sprzedającego  
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Załącznik nr 8 

Zadanie nr 3: Produkty mleczarskie 

 

FORMULARZ CENOWY - ZADANIE NR 3 

 

Lp. Przedmiot zamówienia J.m. ilość 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto z 

podatkiem 

1.       
  

Mleko 2% UHT karton 1 l. Litry 500     

2.       
  

Mleko 3,2 % UHT karton 1 l. Litry 8 200     

3.       
  

śmietana ukwaszona 12 % op 400 g szt 2 000     

4.       
  

Śmietana  ukwaszona 18 %  400 g szt 5 800     

5.       
  

Ser żółty, gouda kl. I pełnotłusty lub tłusty 
zawartość tłuszczu min. 40-45 %  

kg 65     

6.       
  

Ser twarogowy  półtłusty  kl I zawartość 
tłuszczu min. 15 % kostka wagowa 

kg 820     

7.       
  

śmietana 30% 500ml szt 40     

8.       
  

Twaróg śmietankowy pełnotłusty zawartość 
tłuszczu 15% 

kg 45     

9.       
  

Serek almette 0,20 kg szt 40     

10.     
Ser żółty typu Salami minimum 45% 
tłuszczu 

kg 60     

11.     ser feta opakowanie 260- 290g szt 40     

12.     Masło exstra 82% tłuszczu  200 g. szt 2 500 
 

  

13.     
Masło osełkowe górskie zawartość tłuszczu 
83% 300g 

szt 20     

14.     
Ser topiony kremowy, zawartość tłuszczu 
min. 27 % kostka (min. 100g) 

Kg 10     

15.     Ser topiony hochland plastry 200g szt 30     

16.     jogurt naturalny kremowy 400 g   400     

17.     
Jogurt naturalny gęsty  150g wartość 253 
KJ tłuszcz 2,8g białko 3,6g  

szt 4 500     

18.     Jogurt naturalny typu greckiego 400g szt 1 500     

    
RAZEM 

 
 

 

Wartość brutto zadania nr 3 ………………………………………………….. 

 

Wartość netto zadania nr 3…………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

podpis osoby uprawnionej do składania  

oświadczeń woli w imieniu Sprzedającego  
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Załącznik nr 9 

Zadanie nr 4: Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie 

 

FORMULARZ CENOWY - ZADANIE NR 4 

 

Lp. Przedmiot zamówienia J.m. ilość 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto z 

podatkiem 

1.       
  

Chleb krojony 600g szt 3 200     

2.       
  

Chleb razowy 500g szt. 1 700     

3.       
  

Bułka tarta 1 kg kg 360     

4.       
  

Bułka zwykła mała 50g szt 300     

5.       
  

Bułka zwykła duża 100g szt. 3 500     

6.       
  

Bułki familijne z ziarnami 100g szt 200     

7.       
  

Rogal maślany z makiem szt 250     

8.       
  

Bułka długa krojona szt. 270     

9.       
  

Bułka żytnia 100g szt 50     

10.     
 
chleb żytni pełnoziarnisty 400g 

szt 250     

11.     
 
Rogal z nadzieniem słodkim 80g 

szt. 1 600     

12.     
 
Chleb wieloziarnisty 0,5 KG 

Szt. 300 
 

  

    
RAZEM 

 
 

 

Wartość brutto zadania nr 4 ………………………………………………….. 

 

Wartość netto zadania nr 4 …………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

podpis osoby uprawnionej do składania  

oświadczeń woli w imieniu Sprzedającego 
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Załącznik nr 10 

Zadanie nr 5:  Różne produkty spożywcze, produkty przemiału ziarna, oleje i tłuszcze zwierzęce 

lub roślinne, warzywa przetworzone.Ryby. 

 

FORMULARZ CENOWY - ZADANIE NR 5 

 

Lp. Przedmiot zamówienia J.m. ilość 
Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 
brutto z 

podatkiem 

1.       
  

cukier kryształ – opakowanie 1kg kg 1 200     

2.       
  

cukier brązowy ( trzcinowy) op 1 kg kg 400     

3.       
  

Pieprz mielony ziołowy 18 -20g szt. 480     

4.       
  

pieprz czarny naturalny mielony  – 
opakowanie 18 -20g 

szt 480     

5.       
  

majeranek ogrodowy tarty – opakowanie 
18-  20 g 

szt 520     

6.       
  

ziele angielskie ziarniste – opakowanie 15 
- 20 g 

szt 160     

7.       
  

papryka czerwona słodka mielona – 
opakowanie 18-20 g 

szt 250     

8.       
  

Kurkuma w proszku op 18- 20g  szt 30     

9.       
  

Curry przyprawa w proszku 18- 20 g  szt 40     

10.   
  

makaron nitki luksusowy 5 jajeczny   op 
250g 

Szt. 1 400     

11.   
  

makaron jajeczny niegotow. NITKI, 
opakowanie – 0,4 kg mąka makaronowa 
pszenna lub mąka pszenna durum 

szt 200     

12.   
  

makaron jajeczny niegotowany 
ŚWIDERKI,   – opakowanie 0,5 kg mąka 
makaronowa pszenna lub mąka pszenna 
durum 

szt 590 
 

  

13.   
  

makaron jajeczny  niegotowany 
ŁAZANKA z mąki pszennej durum lub 
mąki makaronowej pszennej op 0,5 kg 

szt 700     

14.   
  

makaron jajeczny  nie gotowany 
SPAGHETTI - z mąki pszennej durum lub 
mąka makaronowa pszenna op 0,50 kg 

Szt 1 200     

15.   
  

makaron pełnoziarnisty nie gotowany 
KOKARDKI, MUSZELKA, MAŁA 
MUSZELKA op 0,4 kg mąka makaronowa 
pełnoziernista żytnia, ( 53,6 %), pszenna 

szt 250     

16.   
  

makaron  nie gotowany KOKARDKI, 
MUSZELKA, MAŁA MUSZELKA  op. 0,4 
kg maka makaronowa pszenna lub mąka 
pszenna durum 

SZT 300     

17.   
  

majonez dekoracyjny opakowanie 380 -
400g bez konserwantów 

szt 100     

18.   
  

przyprawa do zupy  z suszonymi 
warzywami opakowanie 200g bez 
konserwantów 

szt 75     

19.   
  

Cynamon – 18 -20 g szt. 80     

20.   
  

Musztarda sarepska  175 g 
 

szt. 120     
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21.   
  

Drożdże 100 g szt. 550 
 

  

22.   
  

Zakwas do barszczu czerwonego butelce 
– 300 ml  bez konserwantów 

szt. 120     

23.   
  

herbata ekspresowa  opakowanie 100 szt szt 410     

24.   
  

Cukier puder 0,5 kg szt 280     

25.   
  

Cukier waniliowy  16 - 20 g.  szt 550     

26.   
  

Liść laurowy 6 - 8 g   szt 130     

27.   
  

Zacierka makaron 2-jajeczna  250 g szt 220     

28.   
  

Płatki ryżowe 200 g op 200     

29.   
  

Sól jodowana,drobno mielona 1kg szt 500     

30.   
  

chrupsy owocowe naturalne, rózne smaki 
gezglutenowe, bez subst. 
konserwujących, bez tłuszczu i cukru, 
suszone op 12 g 

szt 1 800     

31.   
  

Sól o obniżonej zawartości sodu (sodowo- 
potasowa)  

kg 450     

32.   
  

zupa w proszku Żurek op. 48-  51g bez 
konserwantów 

szt 90     

33.   
  

kwasek cytrynowy 18- 20 g  SZT 380     

34.   
  

Soki wieloowocowe lub pomarańczowy z 
rurką (100 % z soków owocowych ) 200 
ml 

szt 2 000     

35.   
  

Koncentrat pomidorowy  30% op 200g 
bez konserwantów :  

szt 1500     

36.   
  

Olej jadalny 1 l rzepakowy rafinowany z 
pierwszego tłoczenia, o zawartości 
kwasów jednonienasyconych powyżej 50 
%, kwasów wielonienasyconych poniżej 
40 % 

szt 1900     

37.   
  

Mąka pszenna typ 450, 1 kg kg 1900     

38.   
  

Margaryna palma  0,25 kg szt 30     

39.   
  

Olej rzepakowy rafinowany z pierwszego 
tłoczenia 5l o zawartości kwasów 
jednonienasyconych powyżej 50 %, 
kwasów wielonienasyconych poniżej 40 % 

szt. 100     

40.   
  

Kasza jęczmienna gruba op.  kg kg 950     

41.   
  

Kasza manna zwykła op.  kg kg 150     

42.   
  

Mąka ziemniaczana op. 0,5 kg Szt. 420     

43.   
  

Ananas w puszce 565 g wsad 340 g. Szt. 20     

44.   
  

Barszcz ukraiński,mrożony op. 2,5 kg kg 20     

45.   
  

Brzoskwinie w puszce 850 g wsad 470 g. szt 40     

46.   
  

Dżem  czarna porzeczka) op. 280 - 300 g 
. (sporządzone z 40g owoców na 100g 
produktu, łączna zawartość cukru 35 -36g 
na 100g produktu) 

szt 350     
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47.   
  

Żurek  bez substancji konserwujących w 
butelce szklanej 0,5 l 

szt 450     

48.   
  

Fasola czerwona konserwowa 400g. szt 80     

49.   
  

Syrop owocowy 420 - 450 ML   43% 
zagęszczony sok owocowy bez 
konserwantów i barwników malinowy 

szt 350     

50.   
  

Syrop owocowy 420 450 ML  25% 
zagęszczony sok owocowy bez 
konserwantów i barwników czarna 
porzeczka 

szt 250     

51.   
  

kasza gryczana średnio palona op 500g szt 120     

52.   
  

Ogórek konserwowy 900ML szt 180     

53.   
  

Kukurydza złocista konserwowa300- 340g  szt 140     

54.   
  

Groszek zielony konserwowy 400 g. szt 90     

55.   
  

Szczaw  siekany w słoiku 280 -320 g. szt 220     

56.   
  

Mieszanka mrożona 8-składników z 
warzyw 2,5 kg 

kg 60     

57.   
  

marchewka mini 450 g opakowanie szt 180     

58.   
  

Ketchup 450- 480G łagodny, pikantny 
(180g pomidorów na 100g ketchupu) 

szt 40     

59.   
  

Brokuł  mrożony op 2,5 kg kg 120     

60.   
  

Kalafior mrożony op 2,5kg kg 180     

61.   
  

Fasola szparagowa, mrożona op.2,5 kg KG 120     

62.   
  

Ryż paraboliczny op 5 kg kg 340     

63.   
  

Ryż długoziarnisty1 kg kg 450 
 

  

64.   
  

Ryż brązowy op 1kg kg 150     

65.   
  

Czosnek granulowany 18 -20 g szt 250     

66.   
  

Płatki owsiane GÓRSKIE 0,5 kg Szt. 140     

67.   
  

Kawa zbożowa rozpuszczalna  150 g  szt 120     

68.   
  

galaretki owocowe - rożne rodzaje  op 70 
- 77 g 

szt 240     

69.   
  

Oregano suszone 10-15g  Szt 50 
 

  

70.   
  

Bazylia suszona  10-15g  szt 50     

71.   
  

Papryka konserwowa 900 ml Szt 45     

72.   
  

Margaryna do smarowania  0,4 kg. szt 40     

73.   
  

Marchew mrożona kostka op. 2,5 kg kg 120     

74.   
  

Przyprawa do mięsa mielonego 25- 30g  Szt 45     
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75.   
  

Przyprawa do bigosu 25-30g  Szt 45     

76.   
  

Miód pszczeli prawdziwy produkt polski 
100% opakowanie szklane 0,9 - 1,0 l 
nektarowy 

Szt 100     

77.   
  

mus owocowy, różne smaki, bez dodatku 
cukru, bez konserwantów ( wyciskana 
tubka) 100 g 

szt 800 
 

  

78.   
  

batony musli bez dodatku cukru typu 
Bakaland 5 zbóż  30-40g 

szt 1600     

79.   
  

Filet z Morszczuka- filet mrożony SHP 
(shatterpack) bez glazury 

Kg 450     

80.   
  

Filet z dorsza- Filet mrożony SHP 
(shatterpack) bez glazury 

kg 650 
 

  

81.   
  

sok pomarańczowy - 100% tłoczony , 
naturalnie mętny 1 litr 

Szt 150 
 

  

82.   
  

liść lubczyku suszony opakowanie 10 - 12 
g 

szt 130     

83.   
  

czekolada gorzka o zawartości ziarna 
kakaowego 70 - 73 %  100g 

szt 1600 
 

  

84.   
  

herbata owocowa op 20 szt smak:malina, 
czarna porzeczka i inne 

szt 150     

85.   
  

kakao naturalne 140-150g Dekomoreno Szt 150     

    RAZEM  

 

Wartość brutto zadania nr 5 ………………………………………………….. 

 

Wartość netto zadania nr 5…………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

podpis osoby uprawnionej do składania  

oświadczeń woli w imieniu Sprzedającego 


