
Załącznik nr 1do SIWZ
 ZP/ 31 / 09 

 FORMULARZ   OFERTOWY  ( 3 str.)
                                                                                                                                              

                                                                                                                                            Oferta  dla:   ................................................

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

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

I. Część I postępowania :

1. Przedmiot zamówienia:
KOD CPV : 15 10 00 00-9

Lp. Nazwa
asortymentu

Ilość w
kg

Cena
netto

Wartość
netto

Staw
ka
VAT

Cena
brutto

Wartość brutto

1 Wołowina bez kości 45

2 Wołowina z kością 65

3 Flaki wołowe cięte 20

4 Karczek wieprzowy bez
kości

255

5 Mięso mielone wieprzowe 475

6 Ozory wieprzowe 200

7 Łopatka wieprzowa bez
kości

305

8 Schab wieprzowy bez kości 220

9 Słonina 280

10 Żeberka wieprzowe 
I kl.

390

11 Kości  wieprzowe 1505

12 Boczek wędzony 80

13 Kiełbasa golonkowa
prasowana 285

14 Kiełbasa  typu krakowska 370

15 Kiełbasa paluszki 455

16 Kiełbasa mielonka 60

17 Kiełbasa zwyczajna 55

18 Kiełbasa  typu żywiecka 345

19 Kiełbasa  biała 15

20 Szynka wieprzowa got. 365

21 Baleron wieprzowy got. 135

22 Kiełbasa  szynka tyrolska 295

23 Rolada boczkowa 145

24 Kiełbasa  mortadela 135

25 Polędwica sopocka 60



26 Klops wieprzowy 15

27 Kiełbasa  typu dębicka 430

28 Kaszanka 170

29 Salceson biały 10

30 Kiełbasa  cienka wędzona
( typu  toruńska,wiejska ) 

450

31 Pasztet 10

32 Pieczeń rzymska 28

33 Pasztetowa 82

34 Polędwica z indyka 200

35 Kurczak faszerowany 220

36 Pasztet drobiowy 195

37 Salceson drobiowy 165

38 Rolada drobiowa 185

39 Rolada boczkowa 145

Wartość oferty netto, brutto

Słownie wartość oferty netto :........................................

Słownie wartość oferty brutto : …................................

2. Zaoferowane w punkcie 1  ceny nie mogą ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego w okresie
obowiązywania umowy to jest 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
II. Część II  postępowania:

         1. Przedmiot zamówienia :

Kod CPV  15 11 20 00-6
Lp. Nazwa

asortymentu
Ilość w kg Cena

netto
Wartość
netto

Stawka
VAT

Cena
brutto

Wartość brutto

1 Kurczak świeży 410

2 Udka kurze 645

3 Porcja rosołowa ze
skrzydłami

460

4 Wątroba drobiowa 365

5 Filet z piersi drobiowej 240

Wartość oferty netto, brutto

Słownie wartość netto : …..............................................

Słownie wartość brutto : …..................................................

2. Zaoferowane w punkcie 1 ceny nie mogą ulec zmianie na niekorzyść zamawiającego w



okresie obowiązywania umowy to jest 01.01.2010r. do 31.12.2010r. 

III. Warunki dotyczące części I i II  postępowania

1. Transport odbywa się na koszt OFERENTA – DOSTAWCY środkami transportu

przystosowanymi do przewozu artykułów mięsnych, wędliniarskich i drobiarskich zgodnie z

przepisami sanitarno – epidemiologicznymi

2. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w okresie od  01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. w

ilości i terminie określonym przez zamawiającego, w godz. 7.00 – 8.00, dwa razy w tygodniu

tj. : wtorek, piątek lub w innych terminach określanych telefonicznie przez zamawiającego w

ciągu 24 godzin.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjmowania towarów złej jakości. Jeśli dostawca

nie dostarczy towaru dobrej jakości  w tym samym  dniu, zamawiający może zakupić towar u

innego dostawcy.  Ewentualne różnice cenowe pokrywa dostawca ( zamawiający potrąca

wynikłe różnice przy zapłacie za najbliższą dostawę).

4. W przypadku uchybienia terminu dostawy przez Dostawcę, Zamawiającemu przysługuje

prawo dokonania zakupu u innego dostawcy, a ewentualną różnicę wynikającą z wyższych

cen pokrywa Dostawca. .Zamawiający potrąca w/w kwotę różnicy jak w pkt. 3.

5.Oświadczamy , że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą w okresie 30 dni od terminu

składania oferty. 

6. Zobowiązujemy się w przypadku  wygrania przetargu do zawarcia umowy na warunkach

określonych w SIWZ i terminie wskazanym przez zamawiającego.

7. Przyjmujemy do wiadomości , że w powyższym przetargu będą realizowane przepisy ustawy

Prawo  zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

8.Całość oferty wraz z załącznikami zawiera ........ ponumerowanych stron. 

9. Załącznikami do niniejszej oferty są  :

- ............................................

-.............................................

- ............................................

- ............................................

- ............................................

- ............................................

- ............................................

- ............................................

- ............................................

    

                                                                                                       Data i podpis osoby upoważnionej



Załącznik nr 2 do SIWZ
ZP/31/09

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w trybie „przetarg nieograniczony” na „dostawa artykułów mięsnych,

wędliniarskich i drobiarskich  dla   Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim”

oświadczam, że :

7. nie  podlegam  –  nie  podlegamy*  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

publicznego na podstawie art. 24 ust 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień

publicznych (Dz. U.z 2007r. Nr 223 , poz. Nr 1655 ).

                                  dnia                                                                                                  
podpis osoby  uprawnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu

Oferenta



Załącznik nr 3 do SIWZ

ZP/31 /09

O Ś W I A D C Z E N I E

o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonywania określonych prac  lub
czynności

Składając  ofertę  w  trybie  „przetarg  nieograniczony”  na:  „dostawa  artykułów

mięsnych,  wędliniarskich  drobiarskich  dla   Domu  Pomocy  Społecznej  w  Piotrkowie

Trybunalskim „ oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29

stycznia 2004r.  - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), tzn. :

- posiadam*  -  posiadamy*  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub

czynności, w których ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, 

a także dysponuję* – dysponujemy* osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje  się  –  znajdujemy  się*  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej

wykonanie zamówienia,

- nie podlegam – nie podlegamy* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..............................dnia: ..............................                               ......................................
podpis osoby  uprawnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu

Oferenta



 

ZP/ 31 /09
Załącznik nr  4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w trybie „przetarg nieograniczony” na:
„dostawa artykułów mięsnych, wędliniarskich i drobiarskich  dla   Domu Pomocy Społecznej

w Piotrkowie  Trybunalskim” w imieniu  reprezentowanej  przeze mnie  Firmy oświadczam,  że

zapoznałem się z warunkami przetargu i wzorem umowy oraz przyjmuję je bez zastrzeżeń .

                                  dnia                                                                                                  
podpis osoby  uprawnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu

Oferenta



ZP/ 31/09
Załącznik nr  5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w trybie „przetarg nieograniczony” na:
„dostawa artykułów mięsnych,  wędliniarskich i drobiarskich dla   Domu Pomocy Społecznej

w Piotrkowie Trybunalskim” w imieniu reprezentowanej przeze mnie Firmy oświadczam, że nie

zalegam/ nie zalegamy w płatnościach wobec ZUS / KRUS, Urzędu Skarbowego i Gminy.

                                  dnia                                                                                                  
podpis osoby  uprawnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu

Oferenta



ZP/31 /09
Załącznik nr  6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w trybie „przetarg nieograniczony” na:

„dostawa artykułów mięsnych, wędliniarskich i drobiarskich  dla   Domu Pomocy Społecznej

w Piotrkowie Trybunalskim „w imieniu reprezentowanej przeze mnie Firmy oświadczam, że:

− dostawy realizowane będą  na nasz koszt  i  naszym transportem, który jest  przystosowany do

przewozu  artykułów mięsnych, wędliniarskich i drobiarskich zgodnie z przepisami sanitarno-

epidemiologicznymi w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. , dwa razy w tygodniu tj. :

wtorek, piątek lub w innych terminach określanych telefonicznie przez zamawiającego w ciągu

24 godzin.

 - każdy produkt wytwarzany będzie z godnie z ustawą o bezpieczeństwie żywienia i   

       żywności oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie,

 - każdy produkt realizowany będzie zgodnie z normami jakościowymi GHP, GMP lub  

       systemem HACCP,

 - każdy dostarczony produkt będzie I klasy, zgodnie z Polską Normą,

 - na każde żądanie zamawiającego wykonawca będzie okazywać w stosunku do    

       każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami   

       europejskimi itp.

 - pojemniki plastikowe, z pokrywami, czyste, bez obcych zapachów, będą  

     przeznaczone tylko do jednego asortymentu, elementy powinny być ułożone w opakowaniu  

    w sposób niepowodujący deformacji i zapewniający estetyczny wygląd gotowego wyrobu.    

                                  dnia                                                                                                  
podpis osoby  uprawnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu

Oferenta

                                               



                                                          Umowa Nr  1/ZP/31/09                                                          

Zawarta w dniu …..........................r. w Piotrkowie Tryb. pomiędzy:

Domem Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. ul. Żwirki 5/7 

reprezentowanym przez:

Dyrektora  - Panią mgr Violettę Bielawską

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM , a :

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

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

reprezentowanym przez:

…..............................

zwanym dalej DOSTAWCĄ.

§ 1
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi przetarg nieograniczony.
2. Strony zgodnie ustalają, że Dostawca zaakceptował bez zastrzeżeń warunki przetargu,

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wzorem umowy.
3. Wypełniony przez Dostawcę formularz ofertowy stanowi  integralną część umowy.

§ 2

1.  Zamawiający  zamawia,  a  Dostawca  zobowiązuje  się  do  sukcesywnego  dostarczania
wymienionych  poniżej artykułów ( zgodnie z formularzem ofertowym ):

Lp. Nazwa
asortymentu

Ilość w
kg

Cena brutto
(wraz z VAT)

Cena netto

1 Wołowina bez kości 45

2 Wołowina z kością 65

3 Flaki wołowe cięte 20

4 Karczek wieprzowy bez
kości

255

5 Mięso mielone
wieprzowe

475

6 Ozory wieprzowe 200



7
Łopatka wieprzowa bez
kości

305

8
Schab wieprzowy bez
kości

220

9 Słonina 280

10
Żeberka wieprzowe 
I kl.

390

11 Kości  wieprzowe 1505

12 Boczek wędzony 80

13
Kiełbasa golonkowa
prasowana 285

14 Kiełbasa krakowska 370

15 Kiełbasa paluszki 455

16 Kiełbasa mielonka 60

17 Kiełbasa zwyczajna 55

18 Kiełbasa żywiecka 345

19 Kiełbasa  biała 15

20 Szynka wieprzowa got. 365

21 Baleron wieprzowy got. 135

22 Kiełbasa  szynka tyrolska 295

23 Rolada boczkowa 145

24 Kiełbasa  mortadela 135

25 Polędwica sopocka 60

26 Klops wieprzowy 15

27 Kiełbasa dębicka 430

28 Kaszanka 170

29 Salceson biały 10

30
Kiełbasa  cienka wędzona
( typu toruńska,wiejska ) 

450

31 Pasztet 10

32 Pieczeń rzymska 28

33 Pasztetowa 82

34 Polędwica z indyka 200

35 Kurczak faszerowany 220

36 Pasztet drobiowy 195

37 Salceson drobiowy 165

38 Rolada drobiowa 185

39 Rolada boczkowa 145

Ogólna wartość zamówienia wynosi netto  ….................zł  ( słownie :..................................



…..................................................................zł ) brutto wraz podatkiem VAT......................zł.
( słownie : ….................................................................................... zł ).
  
2. Określone ilości w tabeli są ilościami szacunkowymi.

§ 3

Ustalone ceny brutto na wymienione w § 2 p.1 artykuły nie mogą ulec zmianie w okresie trwania
umowy na niekorzyść Zamawiającego. 

§ 4

Dostawa artykułów odbywać  się  będzie  transportem Dostawcy i  na  koszt  Dostawcy,  środkami
transportu  przystosowanymi  do  przewozu  artykułów  mięsnych,  wędliniarskich zgodnie  z
przepisami sanitarno-epidemiologicznymi. 

§ 5

1. Artykuły wymienione w § 2 dostarczane będą dwa razy w tygodniu tj. wtorek i piątek lub w
innych terminach określonych przez Zamawiającego w ciągu 24 godzin od chwili złożenia
telefonicznego zamówienia.

2. Godziny dostaw ustala się od 7ºº do 8ºº.

§ 6

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjmowania artykułów złej jakości. Jeśli dostawca nie
dostarczy towaru dobrej jakości w tym samym dniu , zamawiający może zakupić towar u innego
dostawcy. Ewentualne różnice cenowe pokrywa Dostawca (zamawiający potrąca wynikłe różnice
przy zapłacie za najbliższą dostawę).

§ 7

W przypadku uchybienia terminu  dostawy przez Dostawcę, zamawiającemu przysługuje prawo
dokonania zakupu u innego dostawcy, a ewentualną różnicę wynikającą z wyższych cen pokrywa
Dostawca. Zamawiający potrąca w/w kwotę różnicy jak w § 6.

§ 8

1.Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności przelewem po odbiorze dostawy w    
   terminie 21 dni od daty przedłożenia faktury, na konto bankowe Dostawcy wskazane w      
   fakturze.
2. Dostawca będzie wystawiał faktury obejmujące dostawy z danego tygodnia ( jeżeli koniec

miesiąca wypada w środku tygodnia faktura obejmuje dostawy tylko z danego miesiąca ).

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223 , poz.
1655) oraz postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

                                                                            § 10



Umowa  zostaje  zawarta  na  okres  od  dnia  01.01.2010  r.  do  dnia  31.12.2010  r.  i  może  być
wypowiedziana przez każdą ze stron z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

                                                                             § 11

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego,.

§ 12

Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach  :  dwa  egzemplarze  dla
Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Dostawcy.

.................................................                                                  ...........................................
          Zamawiający                                                                             Dostawca

                                                                



                                                         Umowa Nr  2/ZP/31 /09                                                          
              
              Zawarta w dniu …....................r.     w Piotrkowie Tryb. pomiędzy:

Domem Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. ul. Żwirki 5/7 

reprezentowanym przez:

Dyrektora  - Panią mgr Violettę Bielawską

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM , a :

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

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

reprezentowanym przez:

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

zwanym dalej DOSTAWCĄ.

§ 1
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi przetarg nieograniczony.
2. Strony zgodnie ustalają, że Dostawca zaakceptował bez zastrzeżeń warunki przetargu,  
    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wzorem umowy.
3. Wypełniony przez Dostawcę formularz ofertowy stanowi  integralną część umowy.

§ 2

1.  Zamawiający  zamawia,  a  Dostawca  zobowiązuje  się  do  sukcesywnego  dostarczania
wymienionych  poniżej artykułów ( zgodnie z formularzem ofertowym) :

Lp. Nazwa
asortymentu

Ilość
w kg

Cena brutto
(wraz z VAT)

Cena netto

1. Kurczak świeży 410

2. Udka kurze 645

3. Porcja rosołowa ze
skrzydłami

460

4. Wątroba drobiowa 365

5. Filet z piersi drobiowej 240

Ogólna wartość zamówienia wynosi netto  ….................zł  ( słownie :..................................
…..............................................................zł ) brutto wraz podatkiem  VAT......................zł.



( słownie : ….................................................................................... zł ).

2.Określone ilości w tabeli są ilościami szacunkowymi.

§ 3

Ustalone ceny brutto na wymienione w § 2 p.1 artykuły nie mogą ulec zmianie w okresie trwania
umowy na niekorzyść Zamawiającego. 

§ 4

Dostawa artykułów odbywać  się  będzie  transportem Dostawcy i  na  koszt  Dostawcy,  środkami
transportu przystosowanymi do przewozu artykułów drobiarskich zgodnie z przepisami sanitarno-
epidemiologicznymi. 

§ 5

1. Artykuły wymienione w § 2 dostarczane będą dwa razy w tygodniu tj. wtorek i piątek lub w
innych terminach określonych przez Zamawiającego w ciągu 24 godzin od chwili złożenia
telefonicznego zamówienia.

2. Godziny dostaw ustala się od 7ºº do 8ºº.

§ 6

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjmowania artykułów złej jakości. Jeśli dostawca nie
dostarczy towaru dobrej jakości w tym samym dniu , zamawiający może zakupić towar u innego
dostawcy. Ewentualne różnice cenowe pokrywa Dostawca (zamawiający potrąca wynikłe różnice
przy zapłacie za najbliższą dostawę).

§ 7

W przypadku uchybienia terminu  dostawy przez Dostawcę, zamawiającemu przysługuje prawo
dokonania zakupu u innego dostawcy, a ewentualną różnicę wynikającą z wyższych cen pokrywa
Dostawca. Zamawiający potrąca w/w kwotę różnicy jak w § 6.

§ 8

1.Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności przelewem po odbiorze dostawy w    
   terminie 21 dni od daty przedłożenia faktury, na konto bankowe Dostawcy wskazane w      
   fakturze.
2. Dostawca będzie wystawiał faktury obejmujące dostawy z danego tygodnia ( jeżeli koniec

miesiąca wypada w środku tygodnia faktura obejmuje dostawy tylko z danego miesiąca ).

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223 , poz.
1655) oraz postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

                                                                            § 10

Umowa  zostaje  zawarta  na  okres  od  dnia  01.01.2010  r.  do  dnia  31.12.2010  r.  i  może  być



wypowiedziana przez każdą ze stron z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
                                                                             
                                                                          § 11

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego,.

§ 12

Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach  :  dwa  egzemplarze  dla
Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Dostawcy.

.................................................                                                  ...........................................
          Zamawiający                                                                             Dostawca


