ZP4/DPS/ZO/2015/

Brańszczyk, dnia: 03.12.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO
na systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do DPS Brańszczyk
w roku 2016 – III zadania
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Zamawiającym jest :
Dom Pomocy Społecznej
Adres: ul. Jana Pawła II 65 , 07-221 Brańszczyk
REGON: 000296064
NIP: 762-16-97-320
Tel.:(0-29) 742-14-14, (0-29) 679-42-20
Tel/fax: (0-29) 742-14-14
E-mail:zamowienia@dpsbranszczyk.pl

Godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00
Zamawiający, działając na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29
stycznia 2004 (Dz.U. 2013 , poz. 907 z późn.zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia
27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013 , poz.885 z późn. zm.), oraz przepisów Ustawy Kodeks
Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)., zaprasza
zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty na Systematyczne dostawy różnych
produktów spożywczych do DPS Brańszczyk w okresie od 01.01.2016 do 31.12. 2016r.
- III zadania
II. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy roku 2016 tj. od 01.01. 2016r do 31.12. 2016r.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia są: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do DPS
Brańszczyk w 2016r. tj. w okresie od 01.01.2016r do 31.12.2016r.
Zamówienie podzielono na trzy zadania. Wykonawca może złożyć oferty na wszystkie trzy
zadania lub tylko na jedno z nich. Na każde z zadań przygotowano odrębny formularz
asortymentowo cenowy , w druku oferty i projekcie umowy , należy wpisać odpowiedni numer i
nazwę zadania, na które Wykonawca składa ofertę. Pozostałe załączniki obowiązują odpowiednio
do każdego zadania ( na poszczególnych załącznikach należy wpisać nazwę i numer zadania) .
Zadanie nr I ,,Dostawy różnych produktów spożywczych w 2016r”
Zadanie nr II ,,Dostawy świeżych jaj kurzych klasy wagowej L w 2016r”
Zadanie nr III ,,Dostawy produktów mrożonych w 2016r.”
3.1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości opisano w
załącznikach do zapytania ofertowego – formularz asortymentowo - cenowy (nr 2 -różne produkty
spożywcze, 3- jaja, 4 - mrożonki) Przedmiot oraz wielkość zamówienia zostały określone na
podstawie analizy dostaw wykonanych w okresie ostatnich 12 miesięcy.
3.2. Zamawiający informuje, iż podane w formularzu asortymentowo- cenowym (zał. nr: 2,3,4)
ilości produktów są ilościami maksymalnymi, przy 100% osób korzystających z wyżywienia.
Zamawiający zastrzega, możliwość zmniejszenia wielkości dostaw o minus 20% z powodu

zmieniającej się ilości osób korzystających z wyżywienia w stołówce DPS. W przypadku
zmniejszenia wielkości dostaw o 20%, Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie należne
Wykonawcy, którego ostateczna wartość będzie wynikać z rzeczywiście wykonanych dostaw,
potwierdzonych przez Zamawiającego i nie może przewyższać kwoty umowy. Wykonawcy nie
będą przysługiwały roszczenia z tego tytułu.
3.3. Zamawiający wymaga aby, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał
wszelkie wymagania higieniczne określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. ,,O
bezpieczeństwie żywności i żywienia" ( Dz. U. z 2006r. Nr 171 poz. 1225) oraz obowiązujących
aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
3.4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za wykonane dostawy będącej sumą
kwot , wynikających z przemnożenia ilości rzeczywiście dostarczonych przez ceny jednostkowe
określone przez Wykonawcę w formularzu cenowym.
3.5. Ceny produktów spożywczych określone w formularzach cenowych nie będą ulegały zmianom
w okresie trwania umowy z zastrzeżeniem przypadku ustawowej zmiany stawek podatku (VAT).
3.6.) Płatność za każdą dostawę realizowana będzie przez Zamawiającego w formie przelewu na
konto Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni , od dnia otrzymania i przyjęcia do realizacji
faktury VAT.
3.7. Każda dostarczona faktura będzie zawierała informacje określone jako - Handlowy Dokument
Identyfikacyjny, zawierający informacje dotyczące producenta, datę produkcji i datę przydatności
do spożycia.
3.8. W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnie z warunkami zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, dostarczonej partii produktów.
3.9 Opis przedmiotu zamówienia do zadania nr I :,,Systematyczne dostawy różnych
produktów spożywczych do DPS Brańszczyk w 2016r” zadanie nr I
Nazwa i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień ((CPV) : 15800000- 6 Różne
produkty spożywcze
a.) Wykonawca zobowiąże się dostarczać produkty spożywcze w ilościach i terminach określonych
przez Zamawiającego i przekazywanych Wykonawcy faxem lub telefonicznie, zgodnie z bieżącym
zapotrzebowaniem. Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do współdziałania w tym
zakresie jest dietetyk DPS.
b.)Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany wyszczególnionego w załączniku nr 2 do SIWZ
asortymentu na inny o zbliżonych właściwościach ( w ramach wartości umowy), z uwagi na
trudność przewidzenia ilości stosowanych diet w ciągu roku.
c.) W kolumnie ,,Przedmiot zamówienia" wskazano nazwy niektórych produktów, które
najbardziej odpowiadają potrzebom Zamawiającego i są wypróbowanej jakości.
Wykonawca może zaoferować produkt równoważny do wskazanego w formularzu, wówczas
w rubryce ,,Uwagi"- formularza cenowego, wskaże jaki produkt spożywczy oferuje i jest
zobowiązany wykazać, że oferowany produkt posiada cechy ,, nie gorsze" od produktu
preferowanego przez Zamawiającego, może jednak posiadać dodatkowe ,,lepsze cechy i
właściwości".
d)Wykonawca zapewni wysoką jakość dostarczanych produktów spożywczych, w I gatunku
(wolnych od wad, w opakowaniach firmowych producenta, nieuszkodzonych,oznakowane
widoczną datą terminu przydatności do spożycia), spełniających wymogi norm dla produktów
spożywczych, przez cały okres dostaw . Produkty żywnościowe z długoterminowym okresem
przydatności do spożycia muszą posiadać 80% okres przydatności do spożycia przewidziany dla
danego artykułu, dla artykułów z krótkim okresem przydatności do spożycia, termin ważności musi
upływać nie wcześniej niż 5 dni po dacie dostawy.
e.) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do magazynu, żądania wymiany lub
reklamacji dostawy w przypadku: stwierdzenia złej jakości produktu( wygląd, smak, zapach),

uszkodzonych opakowań jednostkowych, czy stwierdzonej nieprzydatności do spożycia, niezgodnej
z zamówieniem gramatury opakowań.
f.) Dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy spełniającym wymogi określone przepisami
sanitarnymi, i na jego koszt do magazynu Zamawiającego raz w tygodniu, w godzinach pracy DPS
tj. od 7:00 do 15.00. Wykonawca zobowiąże się do wniesienia partii zamawianego towaru do
miejsca wskazanego przez magazyniera.
g.) Zamawiający podając gramaturę opakowań produktów spożywczych zaznacza, że preferuje taką
wielkość opakowań. Dopuszcza jednak opakowania o blisko zbliżonej gramaturze np. 50 g
dopuszcza się 60g , 370 g dopuszcza się 400g. W przypadku produktów zamawianych w sztukach
gramatura opakowania nie może być niższa od zamawianej.
3.10 Opis przedmiotu zamówienia do zadania nr II : ,,Systematyczne dostawy świeżych jaj
kurzych klasy wagowej L do DPS Brańszczyk w 2015r”
Nazwa i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień ((CPV) : 03142500 - 3 : jaja kurze
a. Wykonawca zobowiąże się do systematycznych dostaw świeżych jaj kurzych klasy wagowej L do
DPS Brańszczyk , wg bieżącego zapotrzebowania.
a)Szacunkową ilość w skali roku przedstawiono w załączniku nr 3- formularz cenowy.
b.) Zamówienie na dostawę, określające jej wielkość będzie składane faxem lub telefonicznie przez
magazyniera DPS.
c. )Dostarczane jaja kurze mają być świeże, z czystą, nie uszkodzoną skorupką, białko powinno
być przezroczyste i klarowne.
d.) Wykonawca wraz z ofertą złoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Decyzji
Powiatowego Lekarza Weterynarii o dopuszczeniu fermy do produkcji jaj konsumpcyjnych ,
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Decyzji o zatwierdzeniu zakładu do pakowania
i sortowania jaj, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię badania na obecność
salmonelli, oświadczenie o naświetlaniu jaj.
e.)Wykonawca zobowiąże się do dostarczania przedmiotu umowy transportem własnym
spełniającym wymogi systemu HCCP , na własny koszt do magazynu Zamawiającego raz w
tygodniu.
f). Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w: - ustawie z dnia 21 grudnia 2000
r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych ( Dz. U. z 2001 roku nr 5, poz. 44 z późn.
zm), oraz ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2006
roku nr 171, poz. 1225)
3.11 Opis przedmiotu zamówienia do zadania nr III: ,,Systematyczne dostawy produktów
mrożonych do DPS Brańszczyk w 2015r” Nazwa i kody stosowane we Wspólnym Słowniku
Zamówień ((CPV) : 15896000 – 5 produkty głęboko mrożone
Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów mrożonych do DPS Brańszczyk w miarę
bieżącego zapotrzebowania. Szacunkową ilość i rodzaj zamawianych produktów w skali roku,
zawiera formularz asortymentowo cenowy do zadania nr III – załącznik nr 4.
Wykonawca zapewni wysoką jakość dostarczanych produktów mrożonych w I gatunku (wolnych
od wad, w opakowaniach firmowych producenta, nieuszkodzonych), spełniających wymogi norm
dla produktów mrożonych, przez cały okres dostaw . Dostarczone produkty mają posiadać w dniu
dostawy 80% maksymalnego terminu przydatności do spożycia, bez oznak wcześniejszego
rozmrożenia.
Wykonawca dostarczy zamawiany przedmiot zamówienia w miarę zapotrzebowania ( średnio raz
w miesiącu) , samochodem przystosowanym do przewozu produktów zamrożonych, na własny
koszt do magazynu odbiorcy.

Oznakowanie produktów powinno być zgodne z obowiązującym prawem.
W trakcie realizacji umowy Zamawiający może dokonać przesunięć ilościowych produktów wg
bieżących potrzeb i celowości ich zakupu.
Wykonawca może zgłaszać się do Zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości
związanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje
zapytania na piśmie lub faxem na numer DPS. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie
zapytania związane z prowadzonym postępowaniem niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
zapytania, wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie internetowej
www.dpsbranszczyk.pl bez wskazania źródła zapytania.
IV. Miejsce i termin złożenia oferty:
Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętym opakowaniu (np. nieprzezroczystej kopercie )
uniemożliwiającym odczytanie zawartości, bez uszkodzenia opakowania. Na zewnętrznym
opakowaniu muszą znajdować się następujące oznaczenia:
Nazwa i adres Zamawiającego, pieczątka Wykonawcy (w lewym górnym rogu):
napis: OFERTA „ Zapytanie ofertowe” – ,, Dostawy produktów spożywczych do DPS
Brańszczyk w 2016r. -Zadanie nr I „
jeśli oferta jest składana na zadanie nr II : OFERTA „ Zapytanie ofertowe” – ,, Dostawy
świeżych jaj kurzych klasy wagowej L do DPS Brańszczyk w 2016r. - Zadanie nr II ,
lub na zadanie nr III:
OFERTA „ Zapytanie ofertowe” – ,, Dostawy produktów mrożonych do DPS Brańszczyk
w 2016r. - Zadanie nr III” ,
- UWAGA: Nie otwierać przed: 14.12.2015r przed godz: 10:15.
Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć do dnia: 14.12.2015r. do godz. 10:00 w sekretariacie
Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk.
Ocena ofert odbędzie się w dniu: 14.12.2015r. Godz: 10:15
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed terminem do składania
ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informacje o wynikach wyboru na
stronie internetowej: www.dpsbranszczyk.pl., oraz prześle Wykonawcom wynik postępowania
faxem.
V. Kryterium oceny ofert: cena - 100%
VI. Termin związania ofertą: 30 dni.
VII. Osoba do kontaktów ze strony DPS: Włodkowski Tadeusz - Kierownik gospodarczy
VIII. Sposób obliczenia ceny: Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena oferty to cena brutto za całość zamówienia,
obliczona zgodnie z art. 3 ust 1 pkt. 1 Ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001r. (Dz. U. Z 2013
poz.385). Podana w formularzu cenowym - cena brutto jest ceną, którą Zamawiający zapłaci
Wykonawcy za zamówiony przedmiot zamówienia. Cena musi być podana w PLN z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający prosi Wykonawców o wyliczenie cen w sposób
podany w formularzu cenowym tj. szacowaną ilość sztuk mnożymy przez cenę jednostkową
brutto. Suma poszczególnych kwot brutto z pozycji formularza cenowego będzie ceną brutto
w/w zamówienia.
IX. Termin płatności : do 30 dni od dnia otrzymania faktury
X. Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami zamieszczono na stronie internetowej
www.dpsbranszczyk.pl

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Druk oferty

- załącznik nr 1

2. Formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 2
3. Wzór umowy

- załącznik nr 3

Dokumenty jakie powinien złożyć Wykonawca:
1. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej lub wypis z KRS – stosownie do
formy prowadzonej działalności .
2.Wypełniony druk oferty
3.Wypełniony formularz asortymentowo cenowy
4.Parafowany wzór umowy
5. Inne wymagane dokumenty
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Opracowanie:
mgr Bożena Gałązka

Zatwierdził :

Znak Sprawy: ZP4/DPS/ZO/2015

Załącznik nr 1

..........................................................
/ pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/
Dane dotyczące Wykonawcy:
Pełna nazwa Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………….................
Adres siedziby:
…………………………………………………………………………………………………..
NIP: ........................................................... REGON …………………………………
Tel ................................................................. Fax ……………………………………………

OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówienie publiczne ZP4/DPS/ZO/2015 prowadzone w trybie
zapytania ofertowego poniżej kwoty 30 tys. EURO na zadanie nr …......... pod
nazwą:....................................................... ............................................................................................
..........................................................................................w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
1. Oferujemy wykonanie na koszt własny dostaw objętych zamówieniem zgodnie z wymogami
zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia i po cenach zawartych w ofertowym formularzu
cenowym, transportem własnym zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarno epidemiologicznymi, za wynagrodzeniem w wysokości:
Brutto: ........................ zł ( cena oferty), w tym podatek VAT....................zł., Netto ........................ zł
Słownie brutto: ..........................................................................................................................złotych.
Oświadczam, że jako Wykonawca zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do
jego treści zastrzeżeń, składam niniejszą ofertą na warunkach tu zawartych.
Oświadczam, że:
1. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuję potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3.Oświadczam(y), że oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiada odpowiednie cechy
jakościowe, oraz że spełnia wszelkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa w przedmiotowym zakresie i oferuje asortyment zgodny z opisanym przedmiotem
zamówienia.
4.Oświadczam(y,) że w związku z obowiązkiem wprowadzenia w jednostkach zajmujących się
obrotem żywnością systemu HACCP, wszystkie dostawy artykułów żywnościowych spełniać będą
warunki zgodne z obowiązującym w tym zakresie prawem.

5. Uważam(y) się za związanego ofertą przez 30 dni, od dnia w którym dokonano otwarcia ofert,
6. Oferowana cena, zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
wraz z dostawą do magazynu zamawiającego.
7.W przypadku ewentualnego zmniejszenia dostaw w dopuszczonej granicy -20% zamówienia ,
jako Wykonawcy nie będziemy wnosili roszczeń do Zamawiającego z tego tytułu.
8. W przypadku przyznania zamówienia publicznego zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy
w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym.
9.Zapłata realizowana będzie przelewem na konto Wykonawcy, w okresie do 30 dni od daty
otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.
10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam(y), że załączone do oferty dokumenty
opisują
stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art.233 K.k.)
.
Załączniki i dokumenty złożone przez Wykonawcę łącznie z ofertą:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Oferta została złożona na ……… kolejno ponumerowanych stronach łącznie ze wszystkimi
załącznikami wymaganymi przez Zamawiającego.

.................................., dnia....................
Miejscowość
Data

.........................................................................................
Podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwa

Numer sprawy: ZP4/DPS/ZO/2015

załącznik nr 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE - zadanie nr I
L.p

Nazwa przedmiotu zamówienia

1.
1.
2.
3.
4.
5.

2
Kasza jęczmienna 500g, gat I
Kasza gryczana niepalona op. 1 kg gat I
Kasza manna 1kg
Mąka poznańska 1 kg
Mąka tortowa 1 kg nie gorsza niż
,,Pasja"
Ryż 1 kg
Płatki owsiane 0,50 kg
Makaron domowy( wstążka, rurki,
świderki, muszelki) op. 1kg
Cukier waniliowy 16g
Cukier puder op. 0,50 kg
Cukier biały sypki, op. 1 kg
Marmolada wieloowocowa op. do 5 kg
Miód płynny 370g sztuczny- słoik
Syrop owocowy nie gorszy niż ,,Łowicz"
Dżem truskawkowy 300g nie gorszy
niż ,,Łowicz"
Napój z Wit C (herbata owocowa)
Majonez 900g nie gorszy niż
,,Napoleoński"
Majonez 250g, nie gorszy niż
,Napoleoński"
Aromaty do ciast 4,5g (różne)
Budyń 64 g nie gorszy niż ,,Delecta"
Przyprawa do potraw 200g nie gorsza
niż ,,Degusta "
Galaretka owoc. 75 g nie gorsza niż
,,Delecta"
Herbata granulow. 90 g nie gorsza niż
,,Saga"
Kawa inka op. 150 g
Kakao op. 100 g nie gorsze niż ,,Wedel"
Przyprawa do kurczaka 35g nie gorsza
niż ,,Kamis"

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

J. Szacunko Stawka Cena
Wartość
m wa ilość podatk jednost. brutto(poz.
w skali u VAT brutto
4x6)
roku
(%)
3
4
5
6
7
kg
300
kg
60
kg
150
kg 1700
kg
50
kg
kg
kg

740
80
1700

szt.
kg
kg
kg
kg
kg
kg

600
30
3550
210
50
110
200

kg
kg

1000
100

kg

60

szt
szt
szt

500
1200
400

szt

50

kg

275

kg
szt.
szt.

17
50
50

Uwagi

8

27. Zupa w proszku Biały Barszcz 56 g, nie
gorsza niż ,,Kamis"
28. Zupa w proszku Żurek 56 g, nie gorsza
niż ,,Kamis"
29. Ketchup 500 g nie gorszy niż
,,Pudliszki"
30. Listki laurowe 10 g
31. Majeranek 15 g
32. Koncentrat pomidorowy 30% , op. 950g
nie gorzy niż ,,Łowicz"
33. Koncentrat pomidorowy op.
200 g, nie gorszy niż ,Łowicz"
34. Kwasek cytrynowy 20 g
35. Musztarda 900g słoik do 1 kg
36. Ocet 0,50 l.
37. Papryka miel. 25 g.
38. Pieprz natur. op. 20 g miel.
39. Proszek do piecz.op. 30 g
40. Przyprawa w płynie 200g nie gorsza
niż ,,Winiary"
41. Rodzynki op. 100g
42. Rosół z kury- kostka 120 g nie gorszy
niż ,,Knorr"
43. Soda 80g
44. Szczaw w słoiku 290 g
45. Sól 1 kg
46. Ziele angielskie op. 20g
47. Ćwikła 280g
48. Żelatyna 20g
49. Konserwa rybna - makrela w
pomidorach, op. 170g
50. Płaty śledziowe w occie
51. Ryba wędzona - makrela
52. Groch łuskany połówki op. do 1 kg
53. Margaryna zwykła kostka op. 250g
54. Margaryna kostka nie gorsza niż,,
Kasia", op. 250g
55. Masło roślinne kubek (słoneczko)op. do
0,50 kg
56. Olej popularny 1l.
57. Olej słonecznikowy 1l.
58. Smalec 200g
59. Chrzan tarty w słoiku bez dodatku octu
280g
60. Śmietana 30% nie gorsza niż ,,łaciata"
op. 0,50 L - karton

kg.

40

kg.

8

kg.

110

szt.
szt.
kg.

450
600
300

kg.

30

szt.
kg.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

50
200
90
60
360
260
480

szt.
szt.

110
60

szt.
kg
kg.
szt.
kg.
szt.
szt.

60
60
800
380
55
20
1000

kg.
kg.
kg
kg.
kg.

50
180
60
350
40

kg

2250

litr
litr
kg
kg

350
100
500
40

litr

10

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95

Pasztet drobiowy podlaski 195g
Kisiel 40g nie gorszy niż,,Delecta"
Zupa w proszku pieczarkowa 50g
Cynamon 25g
Przecier ogórkowy 290g - słoik
Ogórki konserwowe słoik 900g
Papryka konserwowa 680g słoik
Sałatka szwedzka 480g słoik
Kasza Bobo - wita banan , mleczno ryżowa 230 g
Mąka ziemniaczana 1 kg.
Groszek konserw. 400g. op. puszka
Kukurydza konserwowa 400g op. puszka
Miruna filet z/s
Dżem opak. duże do 5 kg
Drożdże op. 500g
Przyprawa do piernika op. 20g
Gałka muszkatołowa op. 20g
Imbir przyprawa 20g
Przyprawa do flaków
Oregano
Grzyby suszone - podgrzybek, op. 20g
Mak suchy op.do 1 kg
Sos do spagetti nie gorszy niż ,,Łowicz",
słoik 350g
Sos koperkowo - ziołowy 10g
Musztarda ,, nie gorsza niż”,,Sarepska”
słoik 195 g
Płaty śledziowe solone
Przyprawa do ryb 15 g
Mus jabłkowy
Zioła prowansalskie 10 g
Kawa nie gorsza niż ,,Pedros” 250g
Kawa rozpuszczalna 200g
Pieprz ziarnisty 20g
Herbata expres lipton 100szt.
Rum 200g
Margaryna Flora 400g
Razem:

kg
szt
kg
szt
kg
kg.
kg
kg
szt

300
1500
30
25
50
120
40
20
860

kg.
kg
kg.
kg.
kg.
kg.
szt
szt
szt
szt
szt.
kg
kg
kg

120
200
150
390
270
50
110
25
20
30
10
2,50
14
20

szt
kg

30
30

kg
100
szt
10
kg
40
szt.
10
szt.
3
szt
2
szt
50
szt.
2
szt
3
kg
22
x xxxxx

xxxxxx xxxxxx

xxxxxxx

Wartość brutto.......................; kwota VAT...........................; wartość netto:..............................
Wartość brutto słownie:
..............................................................................................................
................................................................................................................................................................
......................................,dnia................
miejscowość

data

.................................................
podpis Wykonawcy lub osoby upowaznionej

Znak sprawy ZP4/DPS/ZO/2015

załącznik nr 3

FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWYŚWIEŻYCH JAJ KURZYCH KLASY
WAGOWEJ L - zadanie nr II

L.p Nazwa
przedmiotu
zamówienia

J.m Szacunkowa
ilość w skali
roku

1
2
1. Jaja kurze
świeże - klasa
wagowa
L
x
RAZEM:

3
szt.

4
30 000

Stawka
podatku
VAT
(%)
5

Cena jednost.
Wartość
brutto
brutto(poz. 4x6)

6

7

Uwagi

8

Wartość brutto.......................; kwota VAT...........................; wartość netto:..............................
Wartość brutto słownie:

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

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

......................................,dnia................
miejscowość

data

.................................................................
podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy

Znak sprawy ZP4/DPS/ZO/2015

załącznik nr 4

FORMULARZ CENOWY - Dostawy produktów mrożonych - zadanie nr III

L.p Nazwa przedmiotu
zamówienia

1
2
1. Owoce mrożone
truskawka
2. Owoce mrożone czarna
porzeczka
3. Owoce mrożone wiśnia
4. Owoce mrożone aronia
5. Owoce mrożone śliwka
6. Kartacze z mięsem
7. Bukiet jarzyn
8. Fasolka szparagowa
9. Brokuł mrożony
x
RAZEM:

J.m

Szacunkowa Stawka
ilość w skali podatku
roku
VAT
(%)
3
4
5
kg
100
kg

30

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

50
10
10
60
70
25
10

Cena
jednost.
brutto

Wartość
brutto(poz.
4x6)

Uwagi

6

7

8

Wartość brutto.......................; kwota VAT...........................; wartość netto:..............................
Wartość brutto słownie:

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

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

......................................,dnia................
miejscowość

data

.................................................
podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy

ZP4/DPS/ZO/2015/
Załącznik nr 5

UMOWA - projekt
DO ZADANIA NR …............
na

Dostawy …..................................................................................................... do DPS
Brańszczyk w 2016r.
wg zamówienia publicznego nr ZP4/DPS/ZO/2015/ przeprowadzonego w trybie zapytania
ofertowego poniżej 30 tys. EURO z podziałem na III zadania, zawarta w dniu:...................
pomiędzy:
Domem Pomocy Społecznej, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk
NIP: 762-16-97-320; REGON: 000296064
zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :
Dyrektora DPS

- mgr Danutę Ziomek

a
firmą:......................................................................................................................................................
NIP:.............................................. REGON:....................................
reprezentowaną przez: .........................................................................................................................
§1
Niniejsza umowa jest wynikiem postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie
zapytania ofertowego na podstawie art 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29
stycznia 2004 (Dz.U. 2013 , poz. 907 z późn.zm.)
§2
Wykonawca zobowiąże się dostarczać przedmiot zamówienia w okresie od 01.01.2016r. do
31.12.2016r., zgodnie z opisanymi wymaganiami zawartymi w rozdziale III zapytania
ofertowego( przedmiot zamówienia), w ilościach i terminach określonych przez Zamawiającego i
przekazywanych Wykonawcy telefonicznie lub faxem, zgodnie z zapotrzebowaniem
Zamawiającego. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do współdziałania w tym zakresie
jest dietetyk DPS
§3
1. Podane w formularzach asortymentowo- cenowych (zał. nr 2, 3, 4) ilości produktów są ilościami
maksymalnymi przy 100% ilości osób korzystających z wyżywienia. Zamawiający zastrzega
możliwość zmniejszenia wielkości dostaw o minus 20% z powodu zmieniającej się ilości osób,
korzystających z wyżywienia w stołówce DPS. W przypadku zmniejszenia wielkości dostaw o
20%, Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie należne Wykonawcy, którego ostateczna wartość
będzie wynikać z rzeczywiście wykonanych dostaw, potwierdzonych przez Zamawiającego i nie
może przewyższać kwoty umowy. Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia z tego tytułu.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany wyszczególnionego w załącznikach nr 2, 4
asortymentu na inny o zbliżonych właściwościach ( w ramach wartości umowy), z uwagi na
trudność przewidzenia ilości stosowanych diet w ciągu roku.
§4

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów żywnościowych do siedziby
Zamawiającego w godz: od 7:00 – 15:00, 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 (Dz. U. Nr 171, poz. 1225,
z późn. zm.) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu
zamówienia. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów,
Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostarczenia produktów.
§5
Wykonawca dostarcza produkty pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom
jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski,
oraz o aktualnych terminach przydatności do spożycia. Opakowania dostarczanych przez
Wykonawcę produktów żywnościowych nie mogą być uszkodzone (opakowania firmowe
producenta), oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia .
§6
Produkty żywnościowe z długoterminowym okresem przydatności do spożycia, muszą posiadać
80% okres przydatności do spożycia przewidziany dla danego artykułu, dla artykułów z krótkim
okresem przydatności do spożycia, termin ważności musi upływać nie wcześniej niż 5 dni po dacie
dostawy.
§7
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania pisemnego potwierdzenia, dopuszczającego dany
produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów
spożywczych.
§8
W razie dostarczenia produktów spożywczych w nieodpowiednim asortymencie, ilości czy złej
jakości, z nieważnym terminem przydatności do spożycia, uszkodzonych opakowań jednostkowych
- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany reklamowanego towaru.
§9
Każda dostarczona faktura będzie zawierała informacje określone jako : Handlowy Dokument
Identyfikacyjny, zawierający informacje dotyczące producenta, datę produkcji i datę przydatności
do spożycia..
§ 10
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za wykonane dostawy, będącej sumą kwot
wynikających z przemnożenia ilości rzeczywiście dostarczonych przez ceny jednostkowe
określone
przez Wykonawcę w formularzu cenowym.
2. Ceny podane w ofercie są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy.
§ 11
Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadkach:
a) zmiany danych Wykonawcy ( np. zmiana adresu, nazwy) lub zmiany wynikającej z
przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy,
b) w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji artykułów będących przedmiotem dostawy,
możliwość dostarczenia odpowiednich artykułów objętych umową, o parametrach nie gorszych, niż

towary objęte ofertą przy zachowaniu ceny ofertowej artykułu, na podstawie pisemnego wniosku
Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody przez Zamawiającego,
c) w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mogą
ulec zmianie terminy sukcesywnych dostaw objętych niniejsza umową.
d) nastąpi ustawowa zmiana wysokości podatku od towarów i usług VAT
§ 12
Strony ustalają przybliżone wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane zamówienia zgodnie z
przyjętą ofertą tj.:
Brutto:

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

VAT:

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

Netto: .....................
Płatność za każdą dostawę realizowana będzie przez Zamawiającego w formie przelewu na
konto Wykonawcy w terminie do 30 dni, od dnia otrzymania i przyjęcia do realizacji faktury VAT.
Wszystkie rozliczenia będą w PLN.
§ 13
Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z 30 - dniowym okresem wypowiedzenia.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej zawierającej
akceptację obydwu stron pod rygorem nieważności.
§ 14
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takich przypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 15
Strony ustalają, że w razie niewykonania, lub nienależytego wykonania umowy obowiązującą
formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach:
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie natychmiastowym w razie,
gdy Wykonawca nie realizuje dostaw w terminie, albo gdy trzykrotnie wystąpią braki ilościowe lub
jakość dostarczanych produktów będzie odbiegać od standardowej jakości preferowanych
produktów wymienionych w formularzu asortymentowym , ( zgodnie z opisem dotyczącym
równoważności produktu pkt 3.9. c zapytania ofertowego).
2. Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy w w/w przypadkach, kara
umowna, którą poniesie Wykonawca w wysokości 10 % wartości, części niezrealizowanej umowy.
§ 16
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie - sąd właściwy dla
dla siedziby Zamawiającego
§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy PZP.
§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej
ze stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

