
 

 

                                                                                                           Załącznik  nr 1 do SIWZ 
                                                                                                                         ZP/2/10 
                FORMULARZ  OFERTOWY  ( 4 str. ) 
                                                                         
                                                                       Oferta dla................................................... 
                                                                                      ................................................... 
                                                                                      .................................................. 
I  Zamówienie 
1. Przedmiot zamówienia 
KOD CPV  15 80 00 00 6 

Lp. Nazwa art. Ilość Jedn.
miary

Cena 
netto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Cena 
brutto 

Wartość brutto

1 Aromat waniliowy 10g 170 szt  

2 Aromat  śmietankowy 10g 150 szt  

3 Aromat rumowy 10g 40 szt  

4 Aromat pomarańczowy 10g 18 szt  

5 Barszcz 0,5L 660 szt  

6 Budyń 60g 660 szt  

7 Brzoskwinie w puszce 450g 60 szt  

8 Ciastka czekoladowe na wagę  50 kg  

9 Czekolada mleczna 100g 320 szt  

10 Czekolada mleczna 
nadziewana 100g 

320 szt  

11 Cynamon 15g 100 szt  

12 Cukier waniliowy 32g 660 szt  

13 Cukier 1kg 2300 szt  

14 Cukierki w czekoladzie na 
wagę 

20 kg  

15 Cukier puder 400g 25 szt  

16 Czosnek granulowany 15g 450 szt  

17 Chrzan 300g 70 szt  

18 Dżem truskawkowy 280g 500 szt  

19 Dżem czarna porzeczka 280g 520 szt  

20 Dżem brzoskwiniowy 280g 450 szt  

21 Dżem wiśniowy 280g 570 szt  

22 Galaretka pomarańczowa 90g 40 szt  



23 Grosze konserwowy 420g 390 szt  

24 Herbata granulowana 100g 1930 szt  

25 Koncentrat pomidorowy 950g 
30% 

210 szt  

26 Koncentrat ogórkowy 280g 250 szt  

27 Koncentrat szczawiowy 280g 330 szt  

28 Krakersy 180 g 340 szt  

29 Kukurydza 400g 100 szt  

30 Kwasek cytrynowy 20g 320 szt  

31 Kawa inka 150g 120 szt  

32 Kisiel 40g 740 szt  

33 Kasza manna 1kg 460 szt  

34 Kasza gryczana 1kg 130 szt  

35 Kawa Cappucino 130g 40 szt  

36 Kasza jęczmienna 1kg 160 szt  

37 Kakao 200g 75 szt  

38 Kawa zbożowa 500g  90 szt  

39 Ketchup 500g 390 szt  

40 Liść laurowy 10g 120 szt  

41 Mąka pszenna 1kg 1950 szt  

42 Makaron muszelka 500g 160 szt  

43 Makaron kolanka 500g 280 szt  

44 Makaron świderki 500g 420 szt  

45 Makaron wstążka 500g 80 szt  

46 Makaron nitki 500g 120 szt  

47 Makaron muszelka, gwiazdka 
drobna 250g 

100 szt  

48 Miód sztuczny 370g 160 szt  

49 Mąka ziemniaczana 1kg 150 szt  

50 Majeranek 10g 450 szt  

51 Musztarda 500g 180 szt  

52 Majonez 605g 310 szt  

53 Olej 1 L 700 szt  



54 Ocet 0,5L 30 szt  

55 Przyprawa w proszku do 
potraw 200g 

490 szt  

56 Pieprz czarny mielony 15g 500 szt  

57 Papryka ostra mielona 15g 30 szt  

58 Płatki owsiane 500g 230 szt  

59 Przyprawa w płynie do zup 
1L 

130 szt  

60 Przyprawa gyros 15g 130 szt  

61 Powidła śliwkowe 340g 180 szt  

62 Pasztet drobiowy 135g 390 szt  

63 Płatki kukurydziane 500g 290 szt  

64 Proszek do pieczenia 36g 230 szt  

65 Przyprawa do piernika 15g 10 szt  

66 Ptasie mleczko 450g 120 szt  

67 Pieprz ziołowy 20g 1050 szt  

68  Papryka słodka 15g 300 szt  

69 Rosołki drobiowe 60g 740 szt  

70 Ryz 1 kg 360 szt  

71 Rodzynki 100g 380 szt  

72 Syrop 0,5L 610 szt  

73 Sól 1kg 430 szt  

74 Soda oczyszczona 15g 10 szt  

75 Śledź w oleju 170g 460 szt  

76 Śledź w pomidorach 170g 720 szt  

77 Wafle b/c 90g 710 szt  

78 Wiórki kokosowe 100g 30 szt  

79 Woda niegazowana 0,5L 220 szt  

80 Woda niegazowana 1,5L 380 szt  

81 Żelatyna 50g 180 szt  

Wartość oferty netto , brutto 

słownie wartość oferty netto …................................................... 

słownie wartość oferty brutto ….................................................. 

 
Zaoferowane w punkcie 1  ceny nie mogą ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego w okresie obowiązywania 



umowy to jest od 01.04.2010 r. do 31.03.2011 r. 
 
 
 
II. Warunki dotyczące postępowania 
 

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

artykułów spożywczych i zgodnie z przepisami sanitarno – epidemiologicznymi 

2. Dostawy odbywać się będą w trzech głównych częściach ( plus ewentualne dodatkowe ),wg wcześniej złożonego 

zamówienia przez Zamawiającego w godz. 7°°-13°°  w okresie od  01.04.2010 r. do 31.03.2011 r. w ilości i terminie 

określonym przez zamawiającego,  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjmowania towarów złej jakości. Jeżeli 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/2/10 

 

 
OŚ W I A D C Z E N I E 

 

 

 Składając ofertę w trybie „przetarg nieograniczony” na „dostawy artykułów spożywczych 

dla   Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim” 

  oświadczam, że : 
 

− 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.1655 ) 

 
 
 

  dnia     
podpis osoby  uprawnionej do składania oświadczeń woli  w 

imieniu Oferenta 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                         Załącznik nr 3 do SIWZ 

                                                                                                                      ZP/2/10 

 

 

 

OŚW 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: „dostawy artykułów 

spożywczych 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 2007r. Nr 223,poz. 1655 ) : 
 

- 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 sładania oœwiadczeń woli  w imieniu 

Oferenta 

 
 

 
 

  
 
 



 
       

 

Załącznik nr  4 do SIWZ 

                                                                                                                  ZP/2/10 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Składając ofertę w trybie „przetarg nieograniczony” na: 

„dostawy artykułów spożywczych 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

      Załącznik nr  5 do SIWZ 

                                                                                                    ZP/2/10 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Składając ofertę w trybie „przetarg nieograniczony” na: 

„dostawy artykułów spożywczych 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Załącznik nr  6 do SIWZ 
                                                                                                ZP/2/10 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Składając ofertę w trybie „ przetarg nieograniczony „ na : 

„ dostawy artykułów spożywczych 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 spożywczych, zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznmymi w 

okresie od 01.04.2010r. do 31.03.2011r. ,  w trzech głównych częściach ( plus ewentualne 

dodatkowe ) wg wcześniej złożonego zamówienia przez Zamawiającego w godz. 7°°- 13°°, 

− dostawa towaru w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia 

− każdy produkt wytwarzany będzie zgodnie 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., 

− produkty będą dostarczane: suche, nie zawilgocone, bez obecności szkodników, opakowania  

nieuszkodzone, termin ważności minimum 3 miesiące od daty dostawy towaru.  

                                                                                    

 

        

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

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

 

                                         dnia                                                                                            podpis osoby  uprawnionej do składania oświadczeń woli  w   

imieniu Oferenta 



 
 
 
                                                                                                                     
                                                                                                                 Załącznik nr 7 do SIWZ 
                                                                                                                           ZP / 2/10 
 
 
 

 
 
  
 

Wykaz zrealizowanych zamówień ( dostaw ) 
 

 
Składając ofertę w trybie „ przetarg nieograniczony „ na : 

„ dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie 

Trybunalskim” przedstawiamy wykaz zrealizowanych przez nas zamówień ( dostaw ) o zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia : : 

 
   
Lp. Wyszczególnienie przedmiotu     

zamówienia 
Wartość brutto zł Data wykonania 

dostaw 
Odbiorca 

   

   

   

   

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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



 

                                         dnia                                                                                            podpis osoby  uprawnionej do składania oświadczeń woli  w   

imieniu Oferenta 

 
 
 
                                                                  WZÓR 
                                                                                                                        Załącznik Nr 8   
                                                                                                                                ZP/2/10 
                                                    Umowa Nr  /ZP/2/10 

 
Zawarta w dniu  ….........................2010r. 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: 

1. ................................................... 

2. ..................................................   

zwanym dalej DOSTAWCĘ. 

§ 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 ) : 

 
Nazwa 
asortymentu 
 

 Ilość  Jedn. 
miary 

Cena brutto 
 (wraz z VAT ) 

 Cena netto 

Aromat waniliowy 10g 170 szt  
Aromat  śmietankowy 10g 150 szt  
Aromat rumowy 10g 40 szt  
Aromat pomarańczowy 10g 18 szt  
Barszcz 0,5L 660 szt  
Budyń 60g 660 szt  
Brzoskwinie w puszce 450g 60 szt  
Ciastka czekoladowe na wagę  50 kg  
Czekolada mleczna 100g 320 szt  
Czekolada mleczna nadziewana 100g 320 szt  



Cynamon 15g 100 szt  
Cukier waniliowy 32g 660 szt  
Cukier 1kg 2300 szt  
Cukierki w czekoladzie na wagę 20 kg  
Cukier puder 400g 25 szt  
Czosnek granulowany 15g 450 szt  
Chrzan 300g 70 szt  
Dżem truskawkowy 280g 500 szt  
Dżem czarna porzeczka 280g 520 szt  
Dżem brzoskwiniowy 280g 450 szt  
Dżem wiśniowy 280g 570 szt  
Galaretka pomarańczowa 90g 40 szt  
Grosze konserwowy 420g 390 szt  
Herbata granulowana 100g 1930 szt  
Koncentrat pomidorowy 950g 30% 210 szt  
Koncentrat ogórkowy 280g 250 szt  
Koncentrat szczawiowy 280g 330 szt  
Krakersy 180 g 340 szt  
Kukurydza 400g 100 szt  
Kwasek cytrynowy 20g 320 szt  
Kawa inka 150g 120 szt  
Kisiel 40g 740 szt  
Kasza manna 1kg 460 szt  
Kasza gryczana 1kg 130 szt  
Kawa Cappucino 130g 40 szt  
Kasza jęczmienna 1kg 160 szt  
Kakao 200g 75 szt  
Kawa zbożowa 500g  90 szt  
Ketchup 500g 390 szt  
Liść laurowy 10g 120 szt  
Mąka pszenna 1kg 1950 szt  
Makaron muszelka 500g 160 szt  
Makaron kolanka 500g 280 szt  
Makaron świderki 500g 420 szt  
Makaron wstążka 500g 80 szt  
Makaron nitki 500g 120 szt  
Makaron muszelka, gwiazdka drobna 250g 100 szt  
Miód sztuczny 370g 160 szt  
Mąka ziemniaczana 1kg 150 szt  
Majeranek 10g 450 szt  
Musztarda 500g 180 szt  
Majonez 605g 310 szt  



Olej 1 L 700 szt  
Ocet 0,5L 30 szt  
Przyprawa w proszku do potraw 200g 490 szt  
Pieprz czarny mielony 15g 500 szt  
Papryka ostra mielona 15g 30 szt  
Płatki owsiane 500g 230 szt  
Przyprawa w płynie do zup 1L 130 szt  
Przyprawa gyros 15g 130 szt  
Powidła śliwkowe 340g 180 szt  
Pasztet drobiowy 135g 390 szt  
Płatki kukurydziane 500g 290 szt  
Proszek do pieczenia 36g 230 szt  
Przyprawa do piernika 15g 10 szt  
Ptasie mleczko 450g 120 szt  
Pieprz ziołowy 20g 1050 szt  
 Papryka słodka 15g 300 szt  
Rosołki drobiowe 60g 740 szt  
Ryz 1 kg 360 szt  
Rodzynki 100g 380 szt  
Syrop 0,5L 610 szt  
Sól 1kg 430 szt  
Soda oczyszczona 15g 10 szt  
Śledź w oleju 170g 460 szt  
Śledź w pomidorach 170g 720 szt  
Wafle b/c 90g 710 szt  
Wiórki kokosowe 100g 30 szt  
Woda niegazowana 0,5L 220 szt  
Woda niegazowana 1,5L 380 szt  
Żelatyna 50g 180 szt  

 
Ogólna wartość zamówienia  wynosi netto..................................zł ( słownie : 
…..............................................................zł ) brutto wraz z podatkiem VAT …..........................zł. 
( słownie : ….......................................................................................zł ). 
2. Określone ilości w tabeli są ilościami szacunkowymi. 

 
§ 3 

 
Ustalone ceny  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 produktów spożywczych zgodnie z przepisami sanitarno-
epidemiologicznymi.  

 
§ 5 



 
1. Artykuły wymienione w § 2 dostarczane będą w terminach określonych przez Zamawiającego 
w ciągu 48 godzin od chwili złożenia telefonicznego zamówienia. 
 
2. Godziny dostaw ustala się na od godz. 7°°- 13°°. 

 
 

§ 6 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjmowania artykułów złej jakości. Jeżeli 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. 
 

§ 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 01.04.2010 r. do dnia 31.03.2011 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 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


