
 

Zaproszenie do składania oferty cenowej 

 

I. Zamawiający: 

Miasto Oświęcim ul. Zaborska 2, NIP: 549-21-97-458 

reprezentowany przez: Miejskie Przedszkole nr 15 w Oświęcimiu ul. Budowlanych 43. 

Zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn.: „Dostawy artykułów spożywczych do stołówki  

Miejskiego Przedszkola nr 15 w Oświęcimiu”. 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 złotych. 

III. Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

Zakres zamówienia obejmuje dostawę produktów żywnościowych: artykułów spożywczych w tym warzyw, 

owoców świeżych i mrożonych, produktów mleczarskich oraz jaj, mięsa i wędlin, pieczywa, mięsa  

i podrobów drobiowych oraz wyrobów cukierniczych - zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 do 

niniejszego zaproszenia. 

 Cześć 1 - Mięso i wędliny - (CPV 15100000-9) 

 Część 2- Artykuły spożywcze (warzywa, owoce świeże i mrożone) -  

(CPV 15000000-8, 15600000-4, 15800000-6, CPV 15300000-9,  15300000-1) 

 Część 3 - Mięso i podroby drobiowe- (CPV 1510000-9) 

 Część 4 – Pieczywo i wyroby cukiernicze - (CPV 15800000-6) 

Część 5- Produkty mleczarskie ( w tym jaja) (CPV 15500000-3, 03142500-3) 

     Część 6- Wyroby cukiernicze (CPV 15842300-5) 

 

  

Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do każdej z części zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych gdy w opisie przedmiotu zamówienia użyto nazwy 

wskazującej na producenta danego towaru, rozumie się przez to produkt przykładowy a Zamawiający 

dopuszcza złożenie oferty równoważnej (produkt równoważny) o innej nazwie pod warunkiem, że posiadać 

one będą takie same walory smakowe i właściwości , co produkty podane przykładowo, w takim przypadku 

należy zaznaczyć jakiego produktu dotyczy oferta równoważna. 

IV. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy na własny koszt i własnym środkiem 

transportu, spełniającym wymogi przepisów sanitarnych w tym zakresie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią 

jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź 

będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. Dwukrotny zwrot dostarczonego towaru może 

skutkować odstąpieniem od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy. 

3. Dostawy będą realizowane w miarę potrzeb Zamawiającego. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wyroby-cukiernicze-820


 

4. Zgłoszenie zapotrzebowania nastąpi telefonicznie, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień planowanej 

dostawy, do godz. 11:00. Dostawa towaru w wyznaczonym dniu musi nastąpić najpóźniej do godz. 7:00. 

5. Wszystkie dostarczane surowce i składniki będą oznakowane informacją o wartości odżywczej 

100g/100ml surowca/składnika w tym o wartości energetycznej w kJ i kcal, zawartości tłuszczu wg, w tym 

nasyconych kwasów tłuszczowych w g, zawartości węglowodanów w g, w tym cukrów w g, zawartości 

białka w g, zawartości soli w g. 

6. Wszystkie dostarczane surowce i składniki będą posiadały wykaz alergenów w nich zawartych. 

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

Od dnia 02.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. 

VI. Warunki rozliczenia: 

1. Rozliczenie między stronami odbywać się będzie na podstawie wystawionej faktury VAT. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 14 

dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. 

3. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zmniejszenia ilości dostaw (za niezrealizowane 

dostawy). 

4. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie w cenach jednostkowych podanych w formularzu cenowym. 

VII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do ilości 

wskazanych w załączniku nr 2,3,4,5,6,7 do zaproszenia w przypadku zmiany liczby żywionych dzieci. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany całkowitego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku 

zmiany liczby żywionych dzieci i ilości zamawianych produktów. 

3. Ilościowy zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w załącznikach do zaproszenia może ulec 

zmianie pomiędzy poszczególnymi pozycjami zestawienia kosztów, pod warunkiem, że łączna wartość 

dostaw nie przekroczy wartości umownej wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli jej wykonanie nie leży w interesie publicznym. 

5. W wypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy 

wykonaną do daty odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, którego wartość została ustalona przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności i długów na osoby trzecie. 

7. W sprawach związanych z wykonaniem umowy, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca 

siedziby Zamawiającego. 

8. W sprawach nieuregulowanych będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

VIII. Opis kryterium oceny ofert dla każdej części odrębnie: 

Kryterium oceny ofert: cena ofertowa brutto – 100%.  

1. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przedstawi najkorzystniejszą cenę. 

2. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawi taki samą cenę, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia                

w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  

w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 



 

IX. Sposób obliczenia ceny (dla każdej z części odrębnie): 

1. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić formularz ofertowy przy zachowaniu następujących założeń: 

a) określić cenę jednostkową brutto dla poszczególnej pozycji w tabeli, 

b) obliczyć wartość całkowitą brutto dla poszczególnej pozycji w tabeli, poprzez przemnożenie danej ilo-

ści przez cenę jednostkową brutto, 

c) zsumować wartości całkowite brutto wszystkich pozycji. Ta suma stanowić będzie cenę brutto za  

realizację całego zamówienia, obejmującą należny podatek VAT (zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług). 

2. Podana w ofercie cena brutto musi być wyrażona w PLN, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 3  

ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, uwzględniać wszystkie  

wymagania zamawiającego określone w niniejszym zaproszeniu oraz obejmować wszystkie koszty, jakie  

poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z umową i obowiązującymi przepisami realizacji  

przedmiotu zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

3. Cena w ofercie nie podlega waloryzacji. 

X. Sposób oraz termin składania ofert: 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 08.12.2022 r. do godz. 14.00 w Miejskim Przedszkolu Nr 15 w Oświęcimiu,  

ul. Budowlanych 43. 

2. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę/osoby działającą w imieniu wykonawcy, zgodnie  

z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze albo osobę/osoby upoważnioną do  

reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umo-

cowanie do reprezentowania wykonawcy.  

3. Oferta musi zawierać: 

• wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, 

• w celu potwierdzenia braku zobowiązań - oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do 

niniejszego Zaproszenia, 

• formularz cenowy na daną część zamówienia - zgodnie z zał. nr 2,3,4,5,6,7 do niniejszego Zaproszenia, 

• pełnomocnictwo do złożenia oferty, jeżeli jest konieczne i nie wynika z innych dokumentów 

przedstawionych przez Wykonawcę. 

XI. Udzielenie zamówienia (dla każdej z części odrębnie): 

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza 

(najniższa cena ofertowa). 

2. Zamawiający poinformuje odrębnym pismem o wynikach postępowania. Osobą do kontaktu jest Pani 

Marta Łyczkowska – Intendent tel: 33 842-46-35, 733-147-888. 

XII. Postanowienia końcowe: 

1. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, omyłki pisarskie oraz inne omyłki 

polegające na niezgodności treści oferty z treścią niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty. 

2. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert. 



 

3. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia gdy wystąpiła istotna zmiana  

okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie pu-

blicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 
 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy dotyczący części pierwszej- Mięso i wędliny 

Załącznik nr 3 - Formularz cenowy dotyczący części drugiej- Artykuły spożywcze ( warzywa, owoce świeże         

i mrożone) 

Załącznik nr 4 - Formularz cenowy dotyczący części trzeciej- Mięso i podroby drobiowe. 

Załącznik nr 5 - Formularz cenowy dotyczący części czwartej – Pieczywo i wyroby cukiernicze 

Załącznik nr 6- Formularz cenowy dotyczący części piątej- Artykuły mleczarskie ( w tym jaja) 

Załącznik nr 7 –Formularz cenowy dotyczący części szóstej- Wyrobów cukiernicze. 

Załącznik nr 8- Oświadczenie o braku zobowiązań. 

 

XIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130000 zł: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  

rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 15 w Oświęcimiu  

ul. Budowlanych 43, reprezentowaną przez Dyrektora Przedszkola. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem: patrycja@informatics.jaworzno.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 43 

i 44 ustawy o finansach publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia  

publicznego poniżej 130000 zł na „Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Miejskiego Przedszkola  

nr 15 w Oświęcimiu”, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na 

podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym 

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie bę-

dzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 130 000 zł. 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób  

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

7. Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 



 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że  

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

8. nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 

 z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 


