
Załącznik 1 
 

                                                                                                                      
 
 
          

Pieczątka firmowa Dostawcy  

 
 

O F E R T A 
 

„Oferta na przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych 
do Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach”. 

 
1. Zamawiający. 
    POWIAT PRZEMYSK, Plac Dominikański 3, 37–700 Przemyśl, NIP 795 20 68 339 
    DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W HUWNIKACH, Huwniki 127 ,37-743 Nowosiółki 
    Dydyńskie 

 
2.   Nazwa i siedziba Dostawcy. 

Nazwa Dostawcy ....................................................................................................... 

 Siedziba Dostawcy ....................................................................................................... 

Osoba do kontaktu ....................................................................................................... 

Telefon ....................................................................................................... 

e-mail …………………………………………………………………… 

NIP ....................................................................................................... 

REGON ....................................................................................................... 
 

3. Oferuję dostawę : 
3.1  produktów mleczarskich   określonych w zał. nr 2a za kwotę   brutto 

        …............... …….PLN    słownie …....................................................................... 

3.2  owoców jarzyn i jaj         określonych w zał. nr 2b za kwotę   brutto 

        …................…….PLN    słownie …....................................................................... 

4. Zamówienie zrealizujemy w wymaganym przez Zamawiającego terminie. 
 
5. Oświadczam, że uważam się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia 

ofert. 
 

6. Oświadczam, że otrzymałam/em wszystkie konieczne informacje potrzebne do 
przygotowania oferty 

 
7. Zobowiązuję się na wezwanie Zamawiającego do zawarcia Umowy na warunkach 

przedstawionych we wzorze Umowy zał. nr 3 do zapytania ofertowego, który akceptuję 
bez zastrzeżeń. 



 
8. Wyrażamy zgodę na 14 dniowy termin płatności  za dostarczony towar. 
 
9. Nie będę dochodził żadnych roszczeń na etapie wykonywania umowy z tytułu 

popełnionych przeze mnie błędów kalkulacyjnych, jak również z tytułu cen 
jednostkowych. 

 
10. W ofercie uwzględnione zostały wszystkie wyjaśnienia, których na etapie 

poprzedzającym złożenie oferty udzielił Zamawiający. 
 
11. Załącznikami do oferty  są załączniki wymienione w dziale VIII zapytania  ofertowego. 

 
 

  
 
12. Oferta składa się z …….. stron. 

 
 
 
 
 
............................., dnia ................ .2017 r. 
 
 

......................................................... 
podpis(y) osoby(osób) uprawnionej 

              do reprezentowania Dostawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 2a 
     

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

  miejscowość i data 
Nazwa i adres oferenta 
 
 
 
 Dom Pomocy Społecznej 
                             Huwniki 127 
 37-743 Nowosiółki Dydyńskie 
 

 
FORMULARZ  CENOWY 

 
 
 Zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zmówienia oraz 
złożoną ofertą przedstawiamy ofertę cenową na dostawy produktów mleczarskich: 
 
 

Lp. Nazwa artykułu Jedn. 
miary Ilość 

Cena 
jedn. 
netto 

VAT 
Cena 
jedn. 

brutto 

Wartoś
ć netto 
(4x5) 

Wartość 
brutto 
(4x7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Jogurt 180g. 
naturalny l 233      

2. Jogurt owocowy 
250g l 344      

4. Kefir op. 250g. l 156      

5. Mleko folia 2% 
opak. 1l l 1361      

6. 
Ser topiony 100 g 
kremowy, różne 

smaki 
szt. 1635      

7. Ser twarogowy 
chudy kostka 250 g kg 360 

      

8. Ser żółty Edamski kg 80      

9. Serek do chleba  
różne smaki 100g. kg 116      

10. Śmietana 18% 
folia 450g-500g  l 215      



11. Masło kostka 200g. 
min.82% tłuszczu kg 85      

12. 
Margaryna 

śniadaniowa  500g 
  dodatkiem  masła 

kg 126      

13. 
Margaryna do 
pieczenia typ. 

Kasia op. 250 g 
kg 6      

14 Śmietanka 30%  
op. 500 ml.  litr 4      

Ogółem:   
  
 
Słownie złotych ............................................................................................................................ 
 
UWAGA:  Cenę artykułów należy podać za kg., szt., litr jak w/w zestawieniu.  

     
 
 
 
 

………………………………………… 
                  pieczęć i podpis oferenta 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik 2b 
 
 



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

Nazwa i adres oferenta 
Dom Pomocy Społecznej 
Huwniki 127 
37-743 Nowosiółki Dydyńskie 
 
 

 
FORMULARZ  CENOWY 

 
Zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zmówienia oraz złożoną 
ofertą przedstawiamy ofertę cenową na dostawę owoców jarzyn i jaj: 
 
 
Lp
. 

Nazwa artykułu Jedn. 
miar
y 

Ilość Cena 
jedn. 
netto 

VA
T 

Cena 
jedn. 
brutto 

Wartoś
ć netto 
(4x5) 

Wartość 
brutto 
(4x7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Banan kg 223           
2. Cytryna kg 3           
3. Burak ćwikłowy kg 166           
4. Cebula kg 166           
5. Czosnek kg 8           
6. Jabłko kg 1038           
7. Kiwi kg 2           
8. Kapusta biała kg 306           
9. Kapusta czerwona kg 22           
10. Kapusta kiszona op.1 kg kg 145           
11. Kapusta pekińska kg 66           
12. Ogórki kiszone  op. 0.4-1 kg kg 30           
13. Koper zielony pęczek  kg 3           
14. Mandarynka kg 12           
15. Marchew kg 320           
16. Groch łuszczony op. 500 g. kg 46           
17. Papryka czerwona świeża kg 5           
18. Pieczarka świeża kg 55           
19. Pietruszka korzeń kg 79           
20. Pietruszka natka, pęczki szt. 130           
21. Pomarańcze kg 11           
22. Fasolka biała drobna op.500g kg 49           
23. Pory kg 22           
24. Ziemniaki kg 2542           
25. Seler korzeń kg 131           
26. Szczypior-pęczki szt. 50           
27. Jaja szt. 5680           
Ogółem:     



 
 
Słownie złotych ............................................................................................................................ 
 
UWAGA:  Cenę artykułów należy podać za kg lub  szt. jak w/w zestawieniu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 
 
 

UMOWA  Projekt  
           

 
zawarta w dniu …………… w Huwnikach pomiędzy Powiatem Przemyskim ul. Plac Dominikański 3, 
37-700 Przemyśl, NIP 795-20-68-339, Dom  Pomocy Społecznej 
Huwniki  reprezentowanym przez:  
 

  1/. Zofię Ważną- Lisowiec – Dyrektora 
 zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym”  
a 

……………………………………………………… 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego / CEiDG  pod numerem ………. 
NIP ………………….., REGON ……………………………………,                                                                                         
zwanym dalej  Wykonawcą  reprezentowanym 
przez:…………………………………………… 

o następującej treści: 
      § 1 

 
W oparciu o wynik przeprowadzonego postępowania w zapytaniu ofertowym z dnia 

18.12.2017 r. Wykonawca  zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu w okresie   
 od 1.01.2018 r. do dnia 31.03.2018 r. dostaw artykułów spożywczych, określonych w 
ofercie Zał. Nr.1 tj.…………………….  : wg asortymentu, ilości i cenie jednostkowej, 
określonych  – Zał. nr/ 2a-2b/, stanowiącym integralną część umowy.  
Cena obejmuje koszt dostawy do magazynu zamawiającego. 
 
           § 2 
 

1. Wartość brutto umowy w całym okresie jej trwania wynosić będzie ………………. zł  
/słownie złotych: ……………………………… 00/100  / 

2. Wartość przedmiotu dostawy może ulec wahaniom w wyniku spadku lub wzrostu 
zapotrzebowania. 

3. Strony umowy ustalają niezmienność cen przez czas obowiązywania umowy. 
 

             § 3 
    

1. Towary określone w § 1 Wykonawca będzie dostarczał własnym transportem 
Zamawiającemu sukcesywnie, zgodnie  zamówieniami Zamawiającego składanymi 
najpóźniej na 1 dzień przed terminem dostawy. 

2. Dostawa do zamawiającego następować będzie w dni robocze od poniedziałku do 
piątku (1-2 razy w tygodniu ), najpóźniej do godziny 1200 

 
§ 4 

1. Przedmiot dostawy winien być zgodny z zasadami dobrej praktyki kupieckiej, GMP 
(Dobra Praktyka Produkcyjna), GHP ( Dobra Praktyka Higieniczna) winien być 
oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz winien odpowiadać wymogom 
organoleptycznym Zamawiającego. 



2. Wykonawca oświadcza na dowodzie dostawy, że sprzedany towar zgodny jest                        
z odpowiednimi normami jakościowymi.  

3. Wykonawca dostarczy produkty żywnościowe spełniające wymogi określone przepisami 
ustawy z 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz aktów wykonawczych   
do niej. 

4. Przedmiot dostawy bezwzględnie musi być objęty gwarancją producenta. 
5. Przyjęcie towaru następować będzie w siedzibie Zamawiającego, po sprawdzeniu                 

ilości i jakości dostarczonej partii towaru bez stosowania zamienników. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku i wniesienia towaru do magazynu w miejsce 

wskazane przez magazyniera. 
7. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia środkami transportu spełniającymi wymogi 

do przewozu żywności oraz wymogi higieniczno – sanitarne. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania aktualnych dokumentów wymaganych przez 

system HACCP. 
§ 5 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo reklamacji zakwestionowanej przez siebie partii 

towaru lub jej części w terminie 4 dni od daty dostawy. 
2. Reklamacja może być zgłoszona telefonicznie. W takim przypadku wymaga 

potwierdzenia na piśmie w terminie 2 dni od daty jej złożenia. 
3. Wykonawca obowiązany jest rozpatrzyć złożoną reklamację niezwłocznie. 
4. Jeżeli Wykonawca dostarczy towar o obniżonej jakości, a Zamawiający zgodzi się ten 

towar przyjąć, cena dostarczonej partii towaru ulegnie obniżeniu o uzgodniony wzajemnie 
wskaźnik obniżki. 

§ 6 
 

1. W przypadku braku dostawy towaru w uzgodnionym terminie, braku uzgodnionej ilości 
lub w razie dostarczenia towaru niewłaściwej jakości, Zamawiającemu przysługuje prawo 
zakupienia stosownej partii towaru u innego dostawcy. 

2. Ewentualnym zwiększonym kosztem zakupu wymienionego w ust.1 towaru  zostanie 
obciążony Wykonawca. 

3. Powtarzające się 3 krotne nie wywiązywanie się Wykonawcy z postanowień niniejszej 
umowy, a w szczególności nieterminowe lub niezgodne ze złożonym zamówieniem pod 
względem asortymentu lub ilości dostawy, powtarzające się uchybienia w jakości 
dostarczanych towarów lub terminów ich ważności, upoważniają Zamawiającego do 
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 
§ 7 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za każdą dostarczoną partię towaru wg cen 

jednostkowych przedstawionych w Zał. Nr 2/a-b/ stanowiącym integralną część umowy.  
2. Strony ustalają, że zapłata za poszczególne partie towaru dostarczonego do magazynu 

Zamawiającego następować będzie przelewem na konto Wykonawcy  w terminie 14 dni, 
licząc od daty przedłożenia faktury przez Wykonawcę.  

3. W przypadku zgłoszenia reklamacji lub w przypadku stwierdzenia przed terminem 
zapłaty wad dostarczonych artykułów, zapłata nastąpi nie wcześniej, niż w terminie 21 
dni, licząc od daty przedstawienia faktury po ostatecznym rozpatrzeniu reklamacji lub po 
dostarczeniu towaru wolnego od wad. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu zamówienia 
/poszczególnych części/ dostosowując je do swoich aktualnych potrzeb.  



 
 § 8 

 
1.  Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następujących   

sytuacjach: 
1) za odstąpienie od umowy z winy dostawcy – 10 % wartości szacunkowej nie 

zrealizowanej części umowy ustalonej w oparciu o § 2 ust. 1 umowy, 
2) za niedotrzymanie terminu dostawy – 0,5 % wartości zamówionego towaru, licząc za 

każdy dzień zwłoki, 
3) za braki ilościowe w dostawie zamówionego towaru -  0,5 % wartości zamówionego,     

a nie dostarczonego towaru, licząc za każdy dzień zwłoki, 
4) za zwłokę w wymianie towaru na wolny od wady – 0,5 % wartości towaru 

dotkniętego wadą, licząc za każdy dzień zwłoki od umówionej daty usunięcia wady. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy   

Zamawiającego w wysokości 10 % wartości szacunkowej nie zrealizowanej  części 
umowy ustalonej w oparciu o § 2 ust. 1 umowy. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych 
określonych w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 z  faktury za wykonaną dostawę.  

4. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,  do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w sytuacji, gdy szkoda przewyższa wartością 
ustaloną karę umowną. 

§ 9 
 

Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 10 

 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ogólne przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
                                                                       § 11 

 
Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy 
powszechne właściwe miejscowo dla Zamawiającego. 
 

§ 14 
 

Umowę niniejszą zawiera się na czas określony tj. od 01.01.2018 r. do dnia 31.03.2018 r. 
 

§ 15 
 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. 
Otrzymuje Zamawiający a jeden egz. Wykonawca. 

 
 
 
 
 

Zamawiający:                Wykonawca: 
 



 
Załącznik nr 4 

 
                                                                       
 
 
 
           Pieczątka firmowa Oferenta  
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
O spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 
 
 
   Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: ”Dostawę artykułów  
żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach ” w imieniu swoim                      
i reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam, że: 
 
 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,  
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
 
-  nie zalegam z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

-   nie zalegam z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

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

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 

 

 
 
….........................., dnia ................ .2017 r. 
 
 

.......................................................   
podpis(y) osoby(osób)uprawnionej 

                       do reprezentowania oferenta 
 
 
 



 
 

Załącznik Nr 5 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI: 

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. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

 (podpis) 

 

 

 

 
 
 
 


