
Załącznik nr 1 do SIWZ 

ZP/40 /13 

 

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

pieczęć oferenta 

                                                                        FORMULARZ  OFERTOWY  (4 str. ) 

                                                                         

                                                                       Oferta dla................................................... 

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

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

 

1. Przedmiot zamówienia 

KOD CPV  15 80 00 00-6 

L.P. Nazwa asortymentu Ilość 

roczna 

Jedn. 

miary 

Stawka 

VAT 

Cena 

netto 

Wartość 

netto 

Cena 

brutto 

Wartość brutto 

1 Aromat waniliowy 10g 100 szt      

2 Aromat śmietankowy 10g 160 szt      

3 Aromat rumowy 10g 80 szt      

4 Barszcz 0,5L 750 szt      

5 Budyń 60g (różne smaki) 800 szt      

6 Brzoskwinie w puszce 450g 60 szt      

7 Czekolada mleczna 100g (typu 

Wedel) 

600 szt      

8 Cynamon 20g 150 szt      

9 Cukier waniliowy 32g 700 szt      

10 Cukier 1kg 2500 szt      

11 Cukier puder 0,5kg 80 szt      

12 Czosnek granulowany 20g 600 szt      

13 Chrzan 300g  500 szt      

14 Dżem truskawkowy 280g 945 szt      

15 Dżem czarna porzeczka 280g 945 szt      

16 Dżem brzoskwiniowy 280g 945 szt      

17 Dżem wiśniowy 280g 945 szt      

18 Galaretka pomarańczowa 90g 80 szt      

19 Groszek konserwowy 400g 300 szt      

20 Herbata granulowana 100g 1900 szt      

21 Koncentrat pomidorowy 900g 

30% (typu Kotlin) 

250 szt      



L.P. Nazwa asortymentu Ilość 

roczna 

Jedn. 

miary 

Stawka 

VAT 

Cena 

netto 

Wartość 

netto 

Cena 

brutto 

Wartość brutto 

22 Przecier ogórkowy 280g 300 szt      

23 Przecier szczawiowy 280g 300 szt      

24 Kukurydza 400g 120 szt      

25 Kwasek cytrynowy 20g 400 szt      

26 Kawa typu Inka 150g 

 (rozpuszczalna) 

200 szt      

27 Kisiel 40g (różne smaki) 1000 szt      

28 Kasza manna 1kg 250 szt      

29 Kasza gryczana 1kg 150 szt      

30 Kasza jęczmienna 1kg 150 szt      

31 Kakao 200g 80 szt      

32 Ketchup 0,5kg 400 szt      

33 Liść laurowy 5g 300 szt      

34 Mąka pszenna 1kg typ 500 typu 

poznańska 

1600 szt      

35 Mąka pszenna 1kg typ 480 typu 

Szymanowska 

200 szt      

36 Makaron nitki 0,5kg 240 szt      

37 Makaron świderki 0,5kg 1300 szt      

38 Mąka ziemniaczana 1kg 80 szt      

39 Majeranek 10g 500 szt      

40 Musztarda 0,5kg 450 szt      

41 Majonez 630g 300 szt      

42 Olej 1L 650 szt      

43 Ocet 0,5L 100 szt      

44 Przyprawa w proszku do potraw 

200g 

600 szt      

45 Pieprz czarny mielony 20g 400 szt      

46 Papryka ostra mielona 20g 60 szt      

47 Płatki owsiane 0,5kg 300 szt      

48 Przyprawa w płynie do zup 1L 

typu Winiary 

150 szt      



L.P. Nazwa asortymentu Ilość 

roczna 

Jedn. 

miary 

Stawka 

VAT 

Cena 

netto 

Wartość 

netto 

Cena 

brutto 

Wartość brutto 

49 Przyprawa gyros 20g 80 szt      

50 Powidła śliwkowe 300g 700 szt      

51 Pasztet drobiowy puszka 160g 500 szt      

52 Płatki kukurydziane 0,5kg 300 szt      

53 Proszek do pieczenia 36g 120 szt      

54 Przyprawa do piernika 20g 240 szt      

55 Pieprz ziołowy 20g 1000 szt      

56 Papryka słodka 20g 300 szt      

57 Rosołki drobiowe 60g 700 szt      

58 Ryż 1kg 350 szt      

59 Rodzynki 100g 250 szt      

60 Syrop 0,5L owocowy 600 szt      

61 Sól 1kg 450 szt      

62 Soda oczyszczana 35g 120 szt      

63 Śledź w oleju 170g puszka 1000 szt      

64 Śledź w pomidorach 170g 

puszka 

1500 szt      

65 Wiórki kokosowe 100g 50 szt      

66 Woda niegazowana 1,5L typu 

Cisowianka 

1000 szt      

67 Woda gazowana 1,5L typu 

Cisowianka  

1000 szt      

68 Żelatyna 50g 150 szt      

69 Imbir mielony 15g 30 szt      

70 Oregano 20g 150 szt      

71 Bazylia 20g 150 szt      

72 Ziele angielskie 20g 120 szt      

73 Gałka muszkatołowa 15g 

(mielona) 

30 szt      

74 Sok typu Kubuś 330ml 1300 szt      

75 Makaron spagetti 400g 200 szt      

76 Ogórki konserwowe 1000g 300 szt      



L.P. Nazwa asortymentu Ilość 

roczna 

Jedn. 

miary 

Stawka 

VAT 

Cena 

netto 

Wartość 

netto 

Cena 

brutto 

Wartość brutto 

77 Sałatka szwedzka 1000g 300 szt      

78 Śmietan FIX 90g 30 szt      

Ogółem cena oferty netto : 

słownie cena ofert netto : …........................................................ 

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

 

Ogółem cena oferty brutto : 

słownie cena ofert brutto : …........................................................ 

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

  

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

umowy to jest od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. 

 

 

II. Warunki dotyczące  postępowania 

 

1. Dostawy odbywać się będą  w okresie od  01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. w ilości i terminie określonym przez 

Zamawiającego, w godz. 8 – 13 w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia ( faksem lub telefonicznie) 

.  

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

 produktów spożywczych zgodnie z przepisami sanitarno – epidemiologicznymi. 

3. Dostarczane produkty spożywcze winny być w jednostkach miary i gramaturze ujętych w Formularzu ofertowym 

Zał. nr 1 do SIWZ. oraz posiadać określony termin przydatności do spożycia ( nie krótszy niż trzy miesiące ).    

 4. 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). 

5. 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. 4. 

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

7. Zobowiązujemy się w przypadku  wygrania przetargu do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ i    

terminie wskazanym przez zamawiającego.  

8. Przyjmujemy do wiadomości , że w powyższym przetargu będą realizowane przepisy ustawy Prawo  zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

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

10. Załącznikami do niniejszej oferty są  : 

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

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

       - ..........................................                                                                      Data i podpis osoby upoważnionej 

 

 



 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

ZP/40/13 

                                                                                                    

                                                                                                                                                                                       

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  O SPEŁNIANIU  WARUNKÓW  UDZIAŁU W  

POSTĘPOWANIU 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na : 

 

DOSTAWY PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH  DLA  DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

I. Zamawiający: 

DOM  POMOCY  SPOLECZNEJ 

W  PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

ul. Żwirki 5/7 

97 300 PIOTRKÓW  TRYB. 

pow. Piotrków Tryb. 

woj. łódzkie 

II. Wykonawca : 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez : 

 

L.P. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

   

 

III. Oświadczam(y) że: 

Stosownie do treści art 44 w zw. Z art 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych ( Dz.U.z 2010r., nr 113,poz. 759 z póź.zm.): 

Spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : 

DOSTAWY PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH  DLA  DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

1. posiadam(y) uprawnienia do wykonania działalności lub czynności objętych niniejszym 

zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiadam(y) niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję (my) potencjałem technicznym, 

osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawiamy pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 

wykonania zamówienia; 

3. znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia ; 

4. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podst. 

przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 -ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych. 

 

IV. Podpis (y) ; 

 
L.P. Miejscowość i data Nazwa(y) wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię oraz 

podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

wykonawcy(ów) 

Pieczęć (cie) 

wykonawcy (ów 

     

 

 



 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

                                                                                                               ZP/ 40 /13 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  O  NIEPODLEGANIU  WYKLUCZENIU  Z  

POSTĘPOWANIA 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na : 

DOSTAWY PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DLA  DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

1. Zamawiający: 

DOM  POMOCY  SPOLECZNEJ 

W  PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

ul. Żwirki 5/7 

97 300 PIOTRKÓW  TRYB. 

pow. Piotrków Tryb. 

woj. łódzkie 
 

2. Wykonawca : 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez : 

 

L.P. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

   

 
3. Oświadczam(y), że:  

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam, że nie podlegam/nie podlegamy 

wykluczeniu z ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się:  

1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli 

szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 

postępowania;  

1a) Wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia 

publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialności, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej 

nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co 

najmniej 5% wartości umowy;  

2) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;  

3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 



przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 

celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;  

10) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub 

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że 

udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do 

Wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;  

11) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub terminie, o 

którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;  

12) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;  

13) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22; 

 

 

 

 

4. Podpis (y) ; 

 

L.P. Miejscowość i data Nazwa(y) wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię oraz 

podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

wykonawcy(ów) 

Pieczęć (cie) 

wykonawcy (ów) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

                                                                                                               ZP/40 /13 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  O NIE ZALEGANIU Z OPŁACANIEM  PODATKÓW, 

OPŁAT ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE I SPOŁECZNE 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na : 

DOSTAWY PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH  DLA  DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

1. Zamawiający: 

DOM  POMOCY  SPOLECZNEJ 

W  PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

ul. Żwirki 5/7 

97 300 PIOTRKÓW  TRYB. 

pow. Piotrków Tryb. 

woj. łódzkie 

 

2. Wykonawca : 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez : 

 

L.P. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

   
 

3.W imieniu reprezentowanej przeze mnie Firmy oświadczam, że nie zalegam/ nie zalegamy w 

płatnościach wobec ZUS / KRUS, Urzędu Skarbowego i Gminy. 

 

4. Podpis (y) ; 

 
L.P. Miejscowość i data Nazwa(y) wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię oraz 

podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

wykonawcy(ów) 

Pieczęć (cie) 

wykonawcy (ów) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

                                                                                                             ZP/40  /13 

 

DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na : 

DOSTAWY PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DLA  DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W 

PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

1. Zamawiający: 

DOM  POMOCY  SPOLECZNEJ 

W  PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

ul. Żwirki 5/7 

97 300 PIOTRKÓW  TRYB. 

pow. Piotrków Tryb. 

woj. łódzkie 

 

2. Wykonawca : 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez : 

 

L.P. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

   

 

3.Oświadczam(y) że: 

wykonałem(wykonaliśmy) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co 

najmniej dwa zamówienia o podobnym charakterze z niniejszym zamówieniem i wartości nie 

mniejszej niż cena brutto złożonej oferty 

Nazwa i adres 

zamawiającego 

Wartość 

zamówienia 

wykonanego przez 

Wykonawcę 

Miejsce 

wykonania 

zamówienia oraz 

zakres 

zamówienia 

                   Czas realizacji 

początek-                       koniec 

miesiąc                          miesiąc 

rok                                  rok 

1 2 3 4 5 

     

     

 

 

4. Podpis (y) ; 

 

L.P. Miejscowość i data Nazwa(y) 

wykonawcy (ów) 

Nazwisko i imię 

oraz podpis(y) 

osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 

wykonawcy(ów) 

Pieczęć (cie) 

wykonawcy (ów) 

 

 

    

 

 

                                                                                                     



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Umowa Nr /ZP/40 /13 

 

Zawarta w dniu …................................. 2013r. 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 dostarczenia wymienionego  poniżej 

asortymentu ( zgodnie z formularzem ofertowym ) : 

 

 

Lp. Nazwa art. Ilość Jedn. 

miary 

Cena brutto Cena netto 

1 Aromat waniliowy 10g 100 szt   

2 Aromat śmietankowy 10g 160 szt   

3 Aromat rumowy 10g 80 szt   

4 Barszcz 0,5L 750 szt   

5 Budyń 60g (różne smaki) 800 szt   

6 Brzoskwinie w puszce 450g 60 szt   

7 Czekolada mleczna 100g (typu Wedel) 600 szt   

8 Cynamon 20g 150 szt   

9 Cukier waniliowy 32g 700 szt   

10 Cukier 1kg 2500 szt   

11 Cukier puder 0,5kg 80 szt   



Lp. Nazwa art. Ilość Jedn. 

miary 

Cena brutto Cena netto 

12 Czosnek granulowany 20g 600 szt   

13 Chrzan 300g  500 szt   

14 Dżem truskawkowy 280g 945 szt   

15 Dżem czarna porzeczka 280g 945 szt   

16 Dżem brzoskwiniowy 280g 945 szt   

17 Dżem wiśniowy 280g 945 szt   

18 Galaretka pomarańczowa 90g 80 szt   

19 Groszek konserwowy 400g 300 szt   

20 Herbata granulowana 100g 1900 szt   

21 Koncentrat pomidorowy 900g 30% (typu 

Kotlin) 

250 szt   

22 Przecier ogórkowy 280g 300 szt   

23 Przecier szczawiowy 280g 300 szt   

24 Kukurydza 400g 120 szt   

25 Kwasek cytrynowy 20g 400 szt   

26 Kawa typu Inka 150g 

 (rozpuszczalna) 

200 szt   

27 Kisiel 40g (różne smaki) 1000 szt   

28 Kasza manna 1kg 250 szt   

29 Kasza gryczana 1kg 150 szt   

30 Kasza jęczmienna 1kg 150 szt   

31 Kakao 200g 80 szt   

32 Ketchup 0,5kg 400 szt   

33 Liść laurowy 5g 300 szt   

34 Mąka pszenna 1kg typ 500 typu poznańska 1600 szt   

35 Mąka pszenna 1kg typ 480 typu Szymanowska 200 szt   

36 Makaron nitki 0,5kg 240 szt   

37 Makaron świderki 0,5kg 1300 szt   

38 Mąka ziemniaczana 1kg 80 szt   

39 Majeranek 10g 500 szt   

40 Musztarda 0,5kg 450 szt   



Lp. Nazwa art. Ilość Jedn. 

miary 

Cena brutto Cena netto 

41 Majonez 630g 300 szt   

42 Olej 1L 650 szt   

43 Ocet 0,5L 100 szt   

44 Przyprawa w proszku do potraw 200g 600 szt   

45 Pieprz czarny mielony 20g 400 szt   

46 Papryka ostra mielona 20g 60 szt   

47 Płatki owsiane 0,5kg 300 szt   

48 Przyprawa w płynie do zup 1L typu Winiary 150 szt   

49 Przyprawa gyros 20g 80 szt   

50 Powidła śliwkowe 300g 700 szt   

51 Pasztet drobiowy puszka 160g 500 szt   

52 Płatki kukurydziane 0,5kg 300 szt   

53 Proszek do pieczenia 36g 120 szt   

54 Przyprawa do piernika 20g 240 szt   

55 Pieprz ziołowy 20g 1000 szt   

56 Papryka słodka 20g 300 szt   

57 Rosołki drobiowe 60g 700 szt   

58 Ryż 1kg 350 szt   

59 Rodzynki 100g 250 szt   

60 Syrop 0,5L owocowy 600 szt   

61 Sól 1kg 450 szt   

62 Soda oczyszczana 35g 120 szt   

63 Śledź w oleju 170g puszka 1000 szt   

64 Śledź w pomidorach 170g puszka 1500 szt   

65 Wiórki kokosowe 100g 50 szt   

66 Woda niegazowana 1,5L typu Cisowianka 1000 szt   

67 Woda gazowana 1,5L typu Cisowianka  1000 szt   

68 Żelatyna 50g 150 szt   

69 Imbir mielony 15g 30 szt   

70 Oregano 20g 150 szt   



Lp. Nazwa art. Ilość Jedn. 

miary 

Cena brutto Cena netto 

71 Bazylia 20g 150 szt   

72 Ziele angielskie 20g 120 szt   

73 Gałka muszkatołowa 15g (mielona) 30 szt   

74 Sok typu Kubuś 330ml 1300 szt   

75 Makaron spagetti 400g 200 szt   

76 Ogórki konserwowe 1000g 300 szt   

77 Sałatka szwedzka 1000g 300 szt   

78 Śmietan FIX 90g 30 szt   

 

2. Określone ilości w tabeli  są ilościami szacunkowymi. 

 

Szacunkowa wartość zamówienia  wynosi netto …............... zł ( słownie:  …................................) 

brutto wraz z podatkiem  VAT …......................... zł ( słownie: …................................................  ) 

 

 

§ 3 

Ceny na wymienione artykuły w § 2 p. 1 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.Dostawy artykułów wymienionych w wykazie ilościowym ( Formularz cenowy ) odbywać się 

będą sukcesywnie w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia (faksem lub telefonicznie ). 

2. Dostarczane produkty spożywcze winny być w jednostkach miary i gramaturze ujętych w 

Formularzu ofertowym Zał. nr 1 do SIWZ. oraz posiadać określony termin przydatności do 

spożycia ( nie krótszy niż trzy miesiące ).    

3. Ustala się godziny dostaw : 8 – 13 -ta. 

 

 

§ 6 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjmowania towaru złej jakości lub niezgodnego ze 

złożoną ofertą lub SIWZ. 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 

 

Umowa zostaje zwarta na okres od dnia 01.04.13r. do dnia 31.03.2014r. i może być 

wypowiedziana przez każdą ze stron z miesięcznym okresem wypowiedzenia.  

 

 

§ 9 

 

Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności przelewem po odbiorze dostawy w 

terminie 21 dni od daty przedłożenia faktury, na konto bankowe Dostawcy wskazane na fakturze. 

 

 

 

§ 10 

 

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 2010 r. Nr 113 , poz. 

759) oraz postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

                                                                            

 § 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 

 

 
 


