Toruń, dnia 20.08.2019 r.
Zamawiający:

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
im. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń
tel./fax: (056) 657-42-90
adres strony internetowej: www.zpotorun.pl
e-mail: zpo@zpotorun.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy ZPO:ZP/16/2019
Przy udzielaniu niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy „Prawo zamówień publicznych”
z 29.01.2004r., gdyż jest to zamówienie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro
- wyłączenie w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy.
Postępowanie prowadzone jest w trybie procedury wewnętrznej „zapytania ofertowego”,
którego warunki określa niniejszy dokument.

przedmiot zamówienia:

dostawa artykułów spożywczych

I. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wykonawca sporządza ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w treści niniejszego zapytania
ofertowego. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy.
3. W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z poświadczonym przez Wykonawcę
tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
od wyniku postępowania.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazwy podwykonawcy.
8. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na zamawiającego, opatrzonej
danymi Wykonawcy (nazwa i adres) oraz napisem: „Oferta na dostawę artykułów spożywczych” .
lub przesłać w formie skanu (format PDF) na adres poczty e-mail: zpo@zpotorun.pl , wpisując
w tytule wiadomości nazwę w/w postępowania.
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego
oznakowania i opakowania (oferty), braku którejkolwiek z informacji podanej na kopercie lub
przesłania oferty na niewłaściwy adres siedziby Zamawiającego lub adres e-mailowy.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne lub e-mailem zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert.
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II. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty wymagane w ofercie. Podstawy
odrzucenia oferty.
1. Przedłożona oferta musi zawierać n/w dokumenty i oświadczenia:
1) wypełniony „formularz ofertowy” zgodnie z wzorem w Zał. Nr 1 do zapytania
ofertowego.
2) wypełniony druk „specyfikacji asortymentowo-ilościowo-cenowej”, zgodnie z wzorem
w Zał. Nr 2 do zapytania ofertowego.
3) kserokopia zaświadczenia (decyzji) z Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zatwierdzeniu
zakładu i wpisaniu do rejestru podmiotów wprowadzających żywność do obrotu, stosownie
do obowiązujących przepisów.
2. W toku badania ofert Zamawiający jednokrotnie wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu, lub złożone oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne,
zawierać będą błędy lub będą budzić wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień,
oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
3. Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający jednokrotnie wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
4. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści
oferty, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w pkt. 5 niniejszego rozdziału.
5. Zamawiający dokona poprawek w ofertach:
1) oczywistych omyłek pisarskich;
2) oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych
zmian w treści oferty, z zastrzeżeniem, że poprawienie takiej omyłki będzie skuteczne, jeżeli Wykonawca
w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki wyrazi zgodę na jej poprawienie.
O dokonanych poprawkach w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
Przy dokonywaniu poprawek Zamawiający będzie kierował się wykładnią pojęcia omyłki obowiązującą przy
poprawianiu omyłek w rozumieniu art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, przy czym odwołanie do art. 87 ust. 2 ustawy Pzp
nie oznacza, że przepisy tej ustawy mają zastosowanie w niniejszym postępowaniu – odwołanie do treści w/w
przepisu ma na celu wyłącznie zapewnienie jednolitych i przejrzystych zasad poprawiania omyłek.

6. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
a) nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub Wykonawca nie spełnił warunków udziału
w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym,
b) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
c) jest nieważna na podstawie innych przepisów prawa,
d) nie zostanie złożona w formie pisemnej, o ile taki rygor określono w zapytaniu ofertowym,
e) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodującej istotnych
zmian w treści oferty;
f) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
6.1. O fakcie odrzucenia oferty Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawcę podając
uzasadnienie.
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III. Określenie przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych dla Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
1.1. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową i standardy jakościowe odnoszące się
do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 2 do zapytania, który
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

2. Ilości artykułów określone w Załączniku Nr 2 stanowią średnie szacunkowe
zapotrzebowanie w okresie 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu
mniejszej ilości przedmiotu umowy w granicach do 30% zamówienia podstawowego
i nie będzie to skutkowało roszczeniami odszkodowawczymi ze strony Wykonawcy.
Strony dopuszczają możliwość dokonania zamówienia przez Zamawiającego innej ilości artykułów
w poszczególnych pozycjach zamówienia w razie zaistnienia takiej konieczności po stronie Zamawiającego
pod warunkiem zachowania cen jednostkowych i nie przekroczeniu ogólnej wartości zamówienia.

3. Dostawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot umowy o dobrej jakości, spełniający
wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania i normy, w szczególności wymagania sanitarne
i zdrowotne, z ważnym terminem przydatności do spożycia, należycie i estetycznie
opakowany i oznakowany oraz zabezpieczony w czasie transportu.
4. W przypadku kilku pozycji z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający
nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń;
jednakże w każdej tej pozycji, przy której w opisie zostały użyte znaki towarowe można ją
zastąpić produktami równoważnymi.
Za produkt równoważny Zamawiający uzna artykuł o cechach (właściwościach jakościowych
i użytkowych) odpowiadających parametrom wskazanego produktu (zbliżony do opisanego skład
surowcowy, wielkość opakowania, konsystencja, inne charakterystyczne właściwości), uznając tym
samym każdy produkt o takich samych lub lepszych właściwościach.
W przypadku zaoferowania produktu równoważnego, Wykonawca musi dołączyć do oferty opis cech
jakościowych umożliwiający jego porównanie z odpowiednią pozycją zamówienia.

5. Zaproponowane w ofercie artykuły powinny odpowiadać wielkościom opakowań wskazanym
w zapytaniu ofertowym, jakkolwiek Zamawiający dopuszcza oferowanie artykułów w opakowaniach
nieznacznie odbiegających wagowo od opakowań wymaganych pod warunkiem ich odpowiedniego
przeliczenia tj. łączna oferowana liczba opakowań musi odpowiadać (nie może być mniejsza) od ilości artykułu
określonego w zapytaniu ofertowym, a w przypadku braku możliwości dostosowania do pełnych opakowań
należy je wyceniać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Złożona oferta musi
obejmować wszystkie pozycje wchodzące w zakres zamówienia.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Termin dostawy: dostawa sukcesywna (zwykle 2-3 razy w miesiącu), w terminie
określonym w ofercie, nie dłużej jednak niż 3 dni robocze, licząc od dnia otrzymania
zamówienia. Termin dostawy przedmiotu zamówienia należy określić w formularzu
ofertowym (Załącznik Nr 1).
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9. Wymagane warunki płatności za realizowane dostawy, okres stałości (niezmienności)
cen jednostkowych i ich ewentualna zmiana:
a) przelew w terminie 30 dni od przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury po każdorazowej
dostawie lub w cyklu rozliczeniowym tygodniowym obejmującym dostawy zrealizowane w tym
okresie.
b) ceny jednostkowe brutto określone w ofercie obowiązywać będą przez cały okres umowy tj. 12
miesięcy od podpisania umowy, a wcześniej mogą ulec zmianie tylko w przypadku zmiany stawki
podatku VAT na artykuły będące przedmiotem umowy.

10. Określenie ceny oferty.
a) w cenie oferty powinna być podana: cena jednostkowa netto za 1 jednostkę miary, cena
netto pozycji ogółem, wartość brutto pozycji ogółem, wartość brutto zamówienia ogółem.
Cena oferty łączna oraz poszczególne ceny składające się na cenę łączną muszą być wyrażone
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN - cenę oferty zaokrągla się do pełnych
groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się
do jednego grosza.

Ofertę cenową sporządzić wg wzoru specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej
Załącznik nr 2. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie łącznie cenę brutto obejmującą
podatek VAT.
11. Dostawca zobowiązany będzie do:
a) dostarczania przedmiotu zamówienia do kuchni Zamawiającego na koszt własny,
b) pełnej odpowiedzialności za jakość dostarczonych artykułów spożywczych,
c) dostarczania artykułów spożywczych zgodnie z normami określającymi odpowiednie
warunki transportu i opakowania.
12. 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 w formularzu ofertowym (Zał. Nr 1 do zapytania), 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.

IV. Zasady oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.
1. Oceniane kryteria i ich znaczenie:
Wszystkie ważne oferty złożone w niniejszym postępowaniu oceniane będą wg następujących
kryteriów:
L.p
1.

KRYTERIUM i RANGA
Oferowana cena (koszt) - 95%

2.

Termin dostawy - 5%

sposób przeliczeń
Cena najniższa

Pkt =

Pkt =

----------------------------------------- x 100 x 95%
Cena oferty badanej
Najkrótszy zaproponowany termin dostawy
spośród nieodrzuconych ofert
---------------------------------------------------------- x 100 x 5 %
Termin dostawy oferty badanej

OGÓŁEM – 100%
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy,
za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.
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którego

oferta

zostanie

uznana

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej
samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów.

V. Wskazanie miejsca i terminu składania oraz otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać do dnia 30.08.2019 r., godz. 14 45 w:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki,
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń - sekretariat
lub na adres email: zpo@zpotorun.pl
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będą uwzględnione
w postępowaniu, a złożone pisemnie w zamkniętych kopertach zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich
otwierania.

2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.08.2019 r., godz. 15
Dyrektora.

00

w gabinecie

W trakcie otwarcia ofert dokonuje się otwarcia ofert złożonych pisemnie i uwzględnia oferty złożone
drogą elektroniczną na adres Zamawiającego wskazany w niniejszym zapytaniu. Po otwarciu ofert
podaje się imię i nazwisko, nazwę oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także
informacje dotyczące ceny ofert.

VI. Termin związania warunkami oferty.
1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 45 dni licząc od dnia, w którym upływa
termin składania ofert.
2. W toku postępowania Zamawiający może jednokrotnie zwrócić się z wnioskiem do
Wykonawców o zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, maksymalnie o 60 dni.
3. Wykonawca może z własnej inicjatywy przedłużyć termin związania ofertą.

VII. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
umowy.
Wszelkie istotne postanowienia jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
określa Zał. Nr 3 - wzór przyszłej umowy.
VIII. Inne postanowienia.
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert Zamawiający
może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi
niezwłocznie każdego Wykonawcę, któremu przekazano zapytanie ofertowe oraz zamieści je na
stronie internetowej. W przypadku, gdy zmiana treści zapytania powodować będzie konieczność
modyfikacji ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, aby dać Wykonawcom dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania
Wykonawców i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści „zapytania
ofertowego”, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści „zapytania ofertowego”. Zamawiający prześle treść zapytania
wraz z wyjaśnieniem wszystkim Wykonawcom, którym przekazano „zapytanie ofertowe” lub
zamieści je na swojej stronie internetowej, jeśli zapytanie ofertowe było zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego.
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3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
Zamawiającego tj.: za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) na adres: zpo@zpotorun.pl

4. Do kontaktu z Wykonawcami upoważniona jest mgr Grażyna Śmiarowska, tel. (56) 65-74-290.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadamia
wykonawców faksem, drogą elektroniczną lub pisemnie, którzy złożyli oferty, o wyborze
najkorzystniejszej oferty podając jej nazwę, adres siedziby oraz uzasadnienie wyboru.
Informacje tą Zamawiający zamieszcza także na swojej stronie internetowej, jeśli zapytanie
ofertowe było zamieszczone (upublicznione) na stronie internetowej Zamawiającego .
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej
oceny lub pozostawić postępowanie bez rozstrzygnięcia.

7. Zamawiający unieważnia postępowanie w trybie zapytania ofertowego jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie
zamówienia,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wybór oferty i zawarcie umowy.

7.1. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia niezwłocznie i równocześnie
wszystkich Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert;
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert;
podając uzasadnienie.
Informacje tą Zamawiający zamieszcza także na swojej stronie internetowej, jeśli zapytanie ofertowe
było zamieszczone (upublicznione) na stronie internetowej Zamawiającego.

8. Umowę w formie pisemnej w sprawie udzielenia zamówienia zawiera się nie wcześniej niż
po 2 dniach od zatwierdzenia protokołu postępowania i wysłania zawiadomienia o wyborze
oferty do wszystkich, którzy złożyli oferty, chyba że w danym postępowaniu wpłynęła tylko
jedna oferta.
9. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania środki ochrony prawnej, o których
mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych.
10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu mają zastosowanie przepisy
instrukcji (regulaminu) wewnętrznego Zamawiającego dotyczącej trybu „zapytania
ofertowego”, a w przypadku braku regulacji - decyzje indywidualne kierownika
Zamawiającego.
IX. Wykaz załączników stanowiących integralną część zapytania ofertowego:
1. Wzór „formularza ofertowego” - Zał. Nr 1.
2. Wzór „specyfikacji asortymentowo-ilościowo-cenowej” - Zał. Nr 2.
3. Wzór przyszłej umowy - Zał. Nr 3.
ZATWIERDZAM
..................................
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Załącznik Nr 1
do zapytania ofertowego ZPO:ZP/16/2019
.........................................
pieczątka firmowa oferenta)

Formularz ofertowy
I. Dane Wykonawcy:

1. Pełna nazwa: ..........................................................................................................................
2. Adres:......................................................................................................................................
NIP: ………….….. REGON: ……..…….. PESEL (dotyczy osoby fizycznej): ……………..…....
Nr tel. …………….……. fax: …………………. email: ………………………………..…….
II. Przedmiot zamówienia:
Oferta dotyczy postępowania w trybie procedury wewnętrznej „zapytania ofertowego”
prowadzonego przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Toruniu na dostawę artykułów
spożywczych dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przez okres 12 miesięcy.
III. Cena przedmiotu zamówienia w PLN tj. wszystkich pozycji przedmiotu zamówienia
ogółem brutto (zgodnie z wyliczeniem wynikającym ze „specyfikacji cenowej” - Załącznik
Nr 2 do SIWZ):
cena netto ogółem:.........................słownie:.......................................................................................
wartość VAT:.........................słownie:...............................................................................................
cena brutto ogółem:.........................słownie:......................................................................................

Termin dostawy: potwierdzamy, że zobowiązujemy się dostarczać artykuły w sposób
sukcesywny w terminie:
............................................................................................................................................................
(określić ilość dni roboczych, nie więcej jednak niż 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia)
IV.

V. Okres realizacji umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
VI. Termin płatności za dostawy/usługi będące przedmiotem zamówienia: 30 dni licząc od
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
VII. Oświadczamy, że postanowienia przyszłej umowy zawarte w Zał. Nr 3 do zapytania
ofertowego zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
VIII. Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas 45 dni licząc
od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
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IX. Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie⃰ / nie będzie⃰ prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi tj.
……………………………………………………………, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku:
……….…………………………
UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy
składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

X. W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:
..........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy)

XI. Inne informacje Wykonawcy:
w tym informacje dotyczące udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia (podać części
zamówienia, które Wykonawca wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i firmę podwykonawcy, o ile
jest znany na etapie składania oferty):

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

..........................
(data)

...............................................
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego ZPO:ZP/16/2019

Wzór specyfikacji asortymentowo-ilościowo-cenowej
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
przedmiot zamówienia: dostawa artykułów spożywczych
UWAGA! – opis równoważności artykułów oraz sposób przeliczeń artykułów w opakowaniach nieznacznie odbiegających
od wymaganego – wg rozdziału III zapytania ofertowego.

Lp.

Opis artykułu
zamawianego
i wymagane cechy jakosciowe

1

Bobo fruty bez cukru 300ml

2

4

Brzoskwinie (połówki)
w syropie 850g
Chrupki kukurydziane
naturalne 80g
Cukier paczkowany 1kg

5

Cukier waniliowy 16 g

6

Dżem wiśniowy
n/słodzony, min. 40% owocu,
450g np. łowicz
Dżem truskawkowy
n/słodzony, min. 40% owocu,
450g np. łowicz
Dżem brzoskwiniowy
n/słodzony, min. 40% owocu,
450g np. łowicz
Dżem z czarnej porzeczki
n/słodzony, min. 40% owocu,

3

7

8

9

sok jabłkowy (min. 57%),
banany (min. 22,8%),
marchew (min. 12%), np. GERBER

450g np. łowicz

10. Fasolka kons. zielona
łamana 440 g
11. Galaretka owocowa 75g

Jedn.
miary

Szacunkowa
wielkość
zamówienia
w okresie
12 miesięcy

1500

szt

350

szt

kg

30
2100

szt

100

szt.

600

szt.

900

szt.

600

szt.

500
50
250

12 Groszek konserwowy 400g szt
13 Herbata granulowana 100g szt

50
550

– 25 szt. w opak.

15 Kasza jęczmienna wiejska
4 x 100g

(podać nazwę artykułu,
producenta, cechy jakościowe
odpowiednio do wymagań
w kolumnie nr 2)

szt

szt
szt

14 Herbata owocowa expres

Opis artykułu
oferowanego

szt

500
400

szt

9

Cena
jedn.
netto

Wartość
netto pozycji
ogółem

%
VAT

Wartość
brutto pozycji
ogółem

16 Kasza manna 400 g
17 Ketchup 250g wyciskany

200
szt
szt

150

kg

50
400

min.161g pomidorów
zużytych na 100g produktu

18 Kisiel 1 kg
19 Konc. pomid. 30 % 1 litr
Konc. pomid. 30 % 0,2litr
Koper SUSZ 10g
Kwasek cytrynowy 20g
Liść laurowy 15g
Majonez pomorski 260g,

szt
szt

szt

300
200
50
100
100

25. Mąka wrocławska 1 kg

kg

1500

26. Makaron 250g zacierka
babuni, zawierający m.in.

szt

350

27. Makaron 500g z zaw. mąki

szt

20.
21.
22.
23.
24.

szt
szt
szt

zawierający m.in. olej roślinny, woda,
ocet spirytusowy, cukier, żółtko, sól,
gorczyca, naturalne przyprawy ziołowe

mąkę z pszenicy zwyczajnej, wodę,
pasteryzowaną masę jajowa
makaronowej pszennej,

200

spaghetti, nie sklejający się,
np. Lubella

28. Makaron 500g z zaw. mąki

szt

300

makaronowej pszennej,

nitka cięta, nie sklejający się,
np. Lubella

29. Makaron 500g z zaw. mąki

szt

makaronowej pszennej,

1000

świderki, nie sklejający się,
np. Lubella

30. Makaron 500g z zaw. mąki

szt

makaronowej pszennej,

200

łazanki, nie sklejający się,
np. Lubella

31. Makaron 500g z zaw. mąki
makaronowej pszennej,

szt

400

wstążka, nie sklejający się,
np. Lubella

32 Makaron 500g z zaw. mąki
pszennej, kolanka ozdobne
nie sklejające sie

250

np. Lubella

33. Majeranek 20g

szt

200

34. Margaryna 250g

szt

100

Tłuszcz roślinny min. 72%
do wypieków i kremów, gotowania
i smażenia.
np. „Kasia”
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35. Margaryna 450g

szt

1000

36. Musztarda stołowa 200g

szt

30

37. Napój jabłkowy

szt

500

2 litrowy
z zagęszczonego soku jabłkowego
min. 20%, zawartość owoców
min. 20%
38. Napój pomarańczowy
2 litrowy
z zagęszczonego soku jabłkowego
min. 20%, zawartość owoców
min. 20%

szt

500

39. Ocet 10% 1 litr

szt

100

40. Ogórek kons. 860g

szt

750

41. Olej uniwersalny 5 l,
z rzepaku, do różnych celów

szt

150

woda, oleje i tłuszcze roślinne,
masło z mleka (min. 0,5%),
witaminy (A, D3, E).
Zawartość tłuszczu: 39% +/- 3%.
np. „Smakowita”

kulinarnych: pieczenia, smażenia,
surówek, warzyw, np. Mazowiecki

42. Papryka słodka kons. 960g szt

75

43. Pietruszka SUSZ 20g

szt

500

44. Pieprz ziarnisty 20g

szt

300

45. Pieprz mielony 20g

szt

300

46. Przyprawa stołowa
w płynie 960g,

szt

100

zawierająca m.in.: wodę, sól,
wzmacniacze smaku, ocet, wyciąg
z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdży,
aromat, np. Meggi

szt
47. Przyprawa warzywna
do potraw 1000g, zawierająca

60

m.in.: sól kuchenną, suszone warzywa
min. 15,05% (np. marchew, pasternak,
ziemniaki, cebula, seler, natka
pietruszki), wzmacniacze smaku, cukier,
przyprawy, np. Vegeta

48. Ryż biały długoziarnisty
4 x 100 g
49. Ryż biały długoziarnisty

szt

350

kg

150

50. Sok pomidorowy 0,33 l

szt

200

z zagęszczonego soku pomidorowego
w ilości min. 99,5%,
np. DAWTONA
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51. Sok marchwiowy 0,9l,

szt

200

szt

1500

kg
szt

500
100
6000

szt.

7000

naturalny sok przecierowy
przygotowany na bazie

marchwi (min.28%), brzoskwiń
(min. 11%) i jabłek (min.8%)
np. Kubuś

52. Sok marchwiowy 0,33l,

naturalny sok przecierowy
przygotowany na bazie
marchwi (min. 28%) i bananów
(min.14%), soku jabłkowego (min.11%),
np. Kubuś

53. Sól 1kg
54. Soda oczyszczona 60g
55. Syrop owocowy 0,42 l,

szt

min. 0,19 % zagęszczonego soku

o ekstrakcie ogólnym min. 58 %
z witaminą C, bez konserwantów

np. herbapo

56. Woda zródlana 1,5 l
niegazowana.

Ilość minerałów: min. 270 mg/l
np. ARO

57. Żelatyna spożywcza
wiep. 50g
58. Ziele angielskie 30g

szt

350

opak

350

Słownie wartość brutto zamówienia ogółem :...........................................................................................
..................................................................................................................................................................

................................
data

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

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 3

do zapytania ofertowego ZPO:ZP/16/2019

UMOWA (wzór)
zawarta w dniu .......... 2019 r. w Toruniu

pomiędzy:
.......................................
.......................................
reprezentowanym przez:
......................................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
a
Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym
im. Ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń
wpisanym do KRS pod Nr 0000009548 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu – VII Wydział
Gospodarczy, REGON: 871219178, NIP: 879-21-78-018
reprezentowanym przez:
Dyrektora – mgr Grażynę Śmiarowską
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
o następującej treści:
§1
1. W wyniku przeprowadzonej procedury wewnętrznej w trybie „zapytania ofertowego”, Zamawiający
udziela Wykonawcy zamówienia na dostawę artykułów spożywczych, zwanego dalej przedmiotem
umowy, w ilości oraz po cenach jednostkowych określonych w Załączniku Nr 1 do umowy.
2. Ilości artkułów określone w Załączniku Nr 2 stanowią średnie szacunkowe zapotrzebowanie
w okresie 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości przedmiotu
umowy w granicach do 30% zamówienia podstawowego i nie będzie to skutkowało roszczeniami
odszkodowawczymi ze strony Wykonawcy.

Strony dopuszczają możliwość dokonania zamówienia przez Zamawiającego innej ilości artykułów
w poszczególnych pozycjach zamówienia w razie zaistnienia takiej konieczności po stronie
Zamawiającego pod warunkiem zachowania cen jednostkowych i nie przekroczeniu ogólnej
wartości zamówienia.

3. Strony dopuszczają w trakcie realizacji umowy (w razie zaistnienia wyjątkowej konieczności)
możliwość zamiany artykyłu będącego przedmiotem umowy na inny wyrób podobny rodzajowo,
z zastrzeżeniem konieczności dokonania wcześniejszych uzgodnień z upoważnionym pracownikiem
sekcji żywienia Zamawiającego.
4. Integralną część niniejszej umowy stanowi:

- oferta Wykonawcy z dnia .......................r.
- szczegółowa specyfikacja cenowa na dostawę przedmiotu umowy stanowiąca Załącznik Nr 1 do umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania potrzebne
do należytego wykonania niniejszej umowy, w szczególności jest uprawniony do sprzedaży
i dostarczania przedmiotu umowy, oraz że wykona niniejszą umowę w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa i z najwyższą starannością.
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§2
1. Niniejsza umowa będzie obowiązywać przez okres 12 miesięcy tj. od ............... – .........................
2. W razie wielokrotnego naruszenia umowy przez Wykonawcę (minimum trzy razy w okresie trwania
umowy), w szczególności postanowień §3, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę
z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
zachowania zgodnego z prawem i warunkami umowy.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie i dostarczać na swój koszt przedmiot umowy
do siedziby Odbiorcy w sposób sukcesywny w terminie ..... dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie zamówień składanych Wykonawcy
przez Zamawiającego w formie pisemnej lub telefonicznej.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy o dobrej jakości, spełniający wszelkie
obowiązujące w Polsce wymagania, w szczególności wymagania zdrowotne, z ważnym terminem
przydatności do spożycia, należycie i estetycznie opakowany i oznakowany oraz zabezpieczony
w czasie transportu. Transport artykułów spożywczych musi odbywać się środkami transportu
przystosowanymi do transportu żywności zgodnie z obowiązującymi wymogami.
3. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy innego rodzajowo lub niezgodnego z postanowieniami
ust. 2, Zamawiający może (według swego wyboru):

1) odmówić odbioru przedmiotu umowy i odstąpić od zamówienia, albo
2) żądać wymiany przedmiotu umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na właściwy rodzajowo
i/lub zgodny z postanowieniami ust. 2, a w razie braku wymiany w tym terminie – odstąpić od zamówienia.

4. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy z opóźnieniem, Zamawiający może odmówić jego
odbioru i odstąpić od zamówienia.
§4
1. Wartość przedmiotu umowy wynosi: ................................ zł. brutto.
Słownie: ............................................................................................................................ zł. brutto.
2. Strony ustalają, że płatność za dostarczony przedmiot umowy będzie realizowana przez
Zamawiającego przelewem w ciągu 30 dni od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT
przez Wykonawcę po każdorazowej dostawie lub w cyklu rozliczeniowym tygodniowym obejmującym
dostawy zrealizowane w tym okresie.
3. Ceny jednostkowe brutto przedmiotu umowy określone w Załączniku Nr 1 obowiązywać będą przez
cały okres obowiązywania umowy tj. 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, a ich zmiana możliwa jest
tylko w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT. Zmiana cen jednostkowych może nastąpić
na podstawie aneksu podpisanego przez obie strony.

4. Należność za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający przekazywał będzie na konto Wykonawcy
podane każdorazowo na fakturze.
5. Za nieterminowe regulowanie należności za dostarczony przedmiot umowy Wykonawca może
naliczać Zamawiającemu odsetki ustawowe.
6. Wykonawca nie może powstrzymać się z dostarczeniem zamówionego przedmiotu umowy, także
w razie opóźnienia Zamawiającego w zapłacie należności za dostarczone wyroby. W razie opóźnienia
Zamawiającego w zapłacie należności za dostarczony przedmiotu umowy, Wykonawca może żądać
odsetek za czas opóźnienia w wysokości ustawowej.
§5
14

1. Zamawiający może (niezależnie od uprawnień, w których mowa w § 3 ust.4 i 5) żądać od Wykonawcy
zapłaty kar umownych:

1) w razie zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy - w wysokości 1% ceny brutto przedmiotu umowy
nie dostarczonego w terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2) w razie zwłoki w wymianie przedmiotu umowy na właściwy rodzajowo i /lub zgodny z postanowieniami § 3
ust.3 – w wysokości 1% ceny brutto przedmiotu umowy nie wymienionego w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3) w razie odstąpienia od zamówienia przez odbiorcę na podstawie § 3 ust.3 pkt.1, § 3 ust.3 pkt.2, § 3 ust.4
– w wysokości 5% ceny brutto tego zamówienia.
4) w razie rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 2 ust.2 – w wysokości 5% wartości
przedmiotu umowy brutto określonej w § 4 ust. 1.

2. Zamawiający ma prawo dokonać zakupu niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy
u innego Wykonawcy, a różnicą między ceną zakupu zastępczego, a ceną umowną obciążyć
Wykonawcę, z którym podpisana jest umowa.
3. Zamawiający
kar umownych.

może

żądać odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych

§6
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich
bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy wg siedziby
Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

15

