
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę artykułów
żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Józefa Dambka w Leśniewie

I. Zamawiający:  

Szkoła Podstawowa im. Józefa Dambka  ul. Mechowska  2, 84-106 Leśniewo
Tel. 058 506 50 70
Fax. 058 506 50 70 
Adres strony internetowej: www.splesniewo
Adres poczty elektronicznej: splesniewo@wp.pl 

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie w trybie zapytania o cenę.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna  dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej

 im. Józefa Dambka w Leśniewie  według wykazu podanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert 
częściowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzach cenowych stanowiących załączniki nr  1 - 9  do SIWZ.
 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w następujących pakietach :

Pakiet nr 1-  Drób
Pakiet nr 2- Nabiał

Pakiet nr 3- Mięso

Pakiet nr 4- Warzywa

Pakiet nr 5- Suche

Pakiet nr 6- Pieczywo

Pakiet nr 7- Mrożone

Pakiet nr 8- Ryby

Pakiet 9 - Garmaż

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów. Zamawiający zastrzega jednak składanie ofert przez
Wykonawcę na całość asortymentu w danym pakiecie.

Zamieszczone w Formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ) nazwy własne artykułów żywnościowych mają charakter 
przykładowy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, których parametry, jakościowe i ilościowe (zawartość netto, 
ilość sztuk itp.) nie będą gorsze od zamieszczonych w formularzu.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI.Termin wykonania zamówienia:



1. Termin realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie od dnia 01.01.2020 r.  do dnia 31.12.2020 r. 

lub do momentu wyczerpania przedmiotu zamówienia;

2. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb zamawiającego (od 
poniedziałku do piątku w godz. 7.00-11.00) wynikających z bieżącego zużycia. Terminy realizacji kolejnych dostaw będą 
wskazywane przez zamawiającego poprzez przesyłanie kolejnych zapotrzebowań;

3. Asortyment i wielkość dostawy ustalane będą każdorazowo w dniu poprzedzającym dostawę. Zamawiający będzie składał 
zamówienie e-mailem  lub telefonicznie, najpóźniej do godz. 12:00.

VII . Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego – 
załącznik nr 2).
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej – w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.
3. Wzór umowy (zaparafowana) - załącznik nr 3
4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć certyfikat wdrożenia systemu bezpieczeństwa żywności 
pochodzenia zwierzęcego HACCP oraz handlowy dokument identyfikacyjny (dotyczy oferentów, którzy składają ofertę na dostawę 
mięsa i wędlin)
VIII . Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń

 i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, 

za pomocą faksu lub drogą elektroniczną:

Tel. 058 506 50 70 
e-mail :splesniewo@wp.pl

IX. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia.

 Osobą wskazaną do kontaktu jest Jolanta Wojewoda  - intendent w  Szkole Podstawowej im. Józefa Dambka w Leśniewie, 

w godzinach pracy tj.: poniedziałek-piątek w godz. 8:00-11.00, pod numerem telefonu  058 506 50 70 wew.29

X. Wymagania dotyczące wnoszenia wadium.

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

XI. Miejsce, termin oraz sposoby składania ofert.

 Ofertę należy umieścić w kopercie. Kopertę należy opisać według poniższego wzoru:

Szkoła Podstawowa im. Józefa Dambka w Leśniewie

Oferta- zakup i dostawa artykułów żywnościowych , pakiet nr ……

Nie otwierać przed godziną 11:30  dnia 19.12.2019 roku

Oferty należy składać do dnia  19.12.2019 r do godz. 11:00  osobiście w siedzibie zamawiającego lub wysłać pocztą na adres  



Szkoła Podstawowa im. Józefa Dambka w Leśniewie

ul. Mechowska 2, 84-106 Leśniewo, Sekretariat Szkoły

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2019 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego

Szkoła Podstawowa im. Józefa Dambka w Leśniewie

ul. Mechowska 2, 84-106 Leśniewo

XIII. Opis sposobu obliczania ceny. 

a) Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu
zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT. Należy podać cenę jednostkową za daną część oraz cenę całego 
zamówienia.

b) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym cenę dostawy na miejsce – 
stołówka Szkoły Podstawowej  w Darzlubiu

c) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
d) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami Ustawy o podatku 

od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, (art. 91 pkt. 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.). 
Zamawiający nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.

XIV. Opis  kryteriów oferty.

Podstawą wyboru oferty będzie najniższa cena oferty brutto.
                            Cena-100 %.

Każdy z pakietów traktowany jest oddzielnie i podlegać będzie odrębnej ocenie.

XV . Informacje o formalnościach

1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
2. Warunki płatności: przelew 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4.  Oferent może złożyć tylko jedna ofertę – na całe zamówienie lub na wybrane części.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali
 się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
6. Zamawiający zawrze umowę pisemną z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy w terminie
7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
7. Wybrany Wykonawca w terminie wyznaczonym w piśmie powinien zgłosić się w siedzibie zamawiającego w celu podpisania 
umowy.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę 
najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
9. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo 
zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
10. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych 
Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVI. Informacją o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w (Ustawa o Zamówieniach 
Publicznych) art. 67 ust. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących do 20 % zamówienia podstawowego. 



            Dyrektor
            Szkoły Podstawowej 

                          im. Józefa Dambka
                                                                                   w Leśniewie

                                                                                                      mgr Maria Maciejewska


