
Nr sprawy  PZS i PS- 016- 351 -16r.                                                   Legionowo  18.11.2016r. 

ZAPYTANIE   OFERTOWE 

na  dostawę  artykułów spożywczych. 

 

Dyrektor, Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie 

 mag. Ewa  Lewicka 

zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę artykułów spożywczych 

do stołówki szkolnej.  

 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Zamawiającym  jest  Powiatowy  Zespół Szkół i Placówek Specjalnych 05-120  Legionowo 
 ul. Jagiellooska 69. 
 
II.TRYB  UDZIELANIA  ZAMÓWIENIA 
Do  niniejszego  zapytania  ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo Zamówieo Publicznych  w związku z art.4 st.8 ustawy. 
 
III.OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem  zamówienia jest  dostawa artykułów spożywczych ,mięsa i drobiu, nabiału, ryb,     
warzyw  całorocznych i sezonowych. 
        a)  Mięso  wołowe ,  wieprzowe ,  drób i wyroby  wędliniarskie (CPV: 15100000-9)  
        b)Artykuły  spożywcze, nabiał,   ryby i inne mrożonki ( CPV : 15000000-8) 
        c) Warzywa i owoce  sezonowe  i  całoroczne( CPV: 15330000-0,01131321-0) 
 
  3. Wybrani   dostawcy   dostarczą   zamawiającemu  artykuły spożywcze sukcesywnie w okresie 
     od  01 stycznia 2017r  do  31 grudnia 2017r z wyłączeniem  miesiąca  lipca  i dwa tygodnie 
      sierpnia 2017r. 
  4.  W ramach zamówienia zostaną wybrani dostawcy , którzy złożą najkorzystniejsze  
     oferty cenowe,   realizacja dostaw odbywad się będzie w/g  potrzeb zamawiającego,  
     zgłoszonych  telefonicznie, e-mailem  lub  faksem. 
  -  dostawy do siedziby Zamawiającego miedzy godziną  7,00 a 7,30. 
  5. Szczegółowy opis  asortymentu  zamówienia stanowi  pakiet nr 1, nr 2, nr 3.  
  6. Każdy  oferent  może złożyd tylko jedną ofertę  na wszystkie  lub  wybrane pakiety. 
  7. Podane  w pakietach ilości stanowią   szacunkowe  zapotrzebowanie i mogą  się zmienid. 
IV.TERMIN  I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
1.Dostawa zamówionych  artykułów spożywczych, odbywad się będzie sukcesywnie , po uprzednim 
złożeniu  pisemnego lub telefonicznego zamówienia, do  PZS  i PS w Legionowie ul. Jagiellooska 69. 
2. Dostawa będzie następowała na podstawie indywidualnych zamówieo do siedziby Zamawiającego 
( z wyłączeniem przerwy wakacyjnej w miesiącu lipcu i  dwa tygodnie sierpnia 2016 r.). 
3. Dostawy  realizowane  transportem  dostawcy i na koszt dostawcy do miejsca wskazanego przez 
zamawiającego.  
 
V. WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. O udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegad się dostawcy, którzy mogą  dostarczyd  artykuły 
żywnościowe zgodnie z wykazem stanowiącym  pakiet  nr 1, 2, 3  Zapytania  ofertowego oraz zgodnie 
z wymogami  określonymi w punkcie  IV. 



2. O udzielenie  zamówienia  mogą ubiegad się Dostawcy , którzy posiadają  uprawnienia  do 
wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnieo. 
3. Dostawcy  zobowiązani będą do dostarczania Zamawiającemu  towaru, który będzie odpowiadał 
jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, posiadał wymagane atesty, certyfikaty z 
Polska Normą, prawem żywieniowym, oraz z obowiązującymi zasadami GMP/GHP i systemu HACCP. 
4. Dostarczanie artykułów  spożywczych w oryginalnych opakowaniach z oznakowaniem fabrycznym 
na opakowaniu tzn. musi zawierad rodzaj, nazwę wyrobu, datę produkcji, termin przydatności do 
spożycia , nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa żywnościowego. 
  
VI. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
ZAMÓWIENIU ORAZ SPOSÓB ICH OCENY. 
1. Dostawca powinien przedstawid następujące dokumenty: 
- potwierdzenie  sposobu i terminów realizacji zamówienia zgodnie z punktem IV. 
-  dokument  potwierdzający  posiadanie  uprawnienia do wykonywania określonej działalności                             
lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieo. 
2. Z Dostawcą/ Dostawcami, którzy zostaną wybrani przez  Zamawiającego zgodnie z kryteriami 

wskazanymi w pkt  VIII zostanie  podpisana umowa na dostawy artykułów spożywczych, mięsa i 

drobiu, warzyw i owoców sezonowych i całorocznych zachowaniem terminów i wymogów dostawy 

określonych w punkcie IV. 

VIII. KRYTERIA OCENY  OFERT 

1.Oceniając  złożone  oferty Zamawiający będzie  kierował się najkorzystniejszą 

ceną   oferowaną  przez  Dostawców . 

2.W przypadku  nie wybrania dostawcy ( np. brak oferty, odrzucenie ofert )Zamawiający dopuszcza 

możliwośd  ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego. 

IX. OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA CENY 

Zamawiający przy wyborze Dostawcy posługiwał się będzie następującymi kryteriami oceny ofert: 

Cena  oferowana brutto wykonania zamówienia 

Cena—100%  

C = x 100 pkt 

 
  C min  - cena  oferty o najniższej cenie 
  C ocen – cena oferty ocenianej 
  
X. SPOSÓB  PRZYGOTOWANIA  OFERTY 
 
1. Ofertę  należy sporządzid  na załączonym  formularzu ofertowym pakiet nr 1, 2,3  w języku polskim  
w formie pisemnej lub elektronicznej. 
2. oferta musi byd podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez  osoby  upoważnione, 
wszystkie  strony oferty powinny byd  ponumerowane. Wszelkie  poprawki lub zmiany w tekście 
oferty muszą byd naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. 
3. Cena musi byd podana w polskich złotych( cyfrowo i słownie), byd zaokrąglona do dwóch miejsc po 
przecinku oraz byd  wartością  netto i brutto. Złożona oferta  musi  uwzględniad wszystkie 
zobowiązania , obejmowad wszystkie koszty i składki związane z wykonaniem zamówienia. 
4. Termin ważności  oferty wynosi  30 dni. 
5. Dokumenty  należy złożyd w formie oryginałów . 



6. Oferty należy złożyd  w zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścid : nazwę, adres telefon 
Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz napis : Oferta na dostawę  artykułów spożywczych, 
Oferta na  dostawę  mięsa i drobiu, oferta na dostawę warzyw sezonowych i całorocznych.  
 
 
 
 
 
 
XI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA  OFERTY.  
 
Ofertę  złożyd należy do dnia  02 grudnia 2016 r  do godziny 10,00.  
a) Osobiście – do Powiatowego Zespołu Szkół  i Placówek Specjalnych  05-120 Legionowo  
ul. Jagiellooska 69 w godzinach od 8,00 do 15,00 od poniedziałku do piątku w sekretariacie Szkoły. 
b) za pośrednictwem poczty  - na adres Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych  
05-120 Legionowo ul. Jagiellooska 69. 
 
XII. ODRZUCENIE OFERTY , OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA. 
 
1.Oferta Wykonawcy niezgodna z Zapytaniem zostanie odrzucona przez zamawiającego. 
2. Zamawiający  poinformuje  wykonawców o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na  
swojej stronie  internetowej  BIP 
 
XIII. INFORMACJA O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. SPOSÓB PUBLIKACJI  
ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 
 
Informacja  o postępowaniu o udzielenie Zamówienia oraz publikacja zapytania ofertowego zostały 
ogłoszone na :  

a)   B I P (Biuletyn  Informacji  Publicznej) 
b) Zapytanie ofertowe zostało też skierowane do wykonawców w liczbie 3 w formie 

pisemnej . 
 
 
XIV. POZOSTAŁE  POSTANOWIENIA I INFORMACJE 
 
1. Wybór  najkorzystniejszej oferty jest ostateczny  i  nie podlega  procedurze odwoławczej. 
2. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do zmiany warunków  Zapytania ofertowego  bez  podania    
przyczyny. 
3.  W uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający może przed upływem  terminu składania ofert  
zmienid  treśd  zapytania  ofertowego. Dokonaną zmianę  zapytania ofertowego Zamawiający  
przekazuje niezwłocznie wszystkim Dostawcom, którym  przekazano zapytanie ofertowe, zamieszcza  
 na  stronie BIP  (Biuletyn  Informacji  Publicznej) 
4. Zamawiający  może w każdej chwili  unieważnid  postępowanie o udzielenia Zamówienia bez 
podania  przyczyny. 
5.Osoba  upoważniona  do kontaktu z oferentami; 
Jolanta   Jarząb – Starszy  intendent w PZS i PS w Legionowie  Tel. ( 22 ) 774- 27-63 
                                                                                                            E mail: zssleg@interia.pl 
 XV. ZAŁĄCZNIKI 
 
1.Pakiety nr  1 ,2,3,  Formularze  ofertowe. 

 



……………………………………………                                                                                            Pakiet  nr 1 
(imię i nazwisko/nazwa i adres Wykonawcy                                                (  miejscowośd , data) 
 

 
                                                            Oferta 
W odpowiedzi na zapytanie  ofertowe na dostawę mięsa wołowego, wieprzowego drobiu  
 
 

Oferent: 

Zarejestrowana nazwa/imię i nazwisko 
Oferenta 

 

 

 
Zarejestrowany adres 
 
 Oferenta 
 

 

Numer  telefonu 
 
 

 

 
Numer faxu 
 

 

 
 
Adres e- mail 
 

 

FOLMULARZ   CENOWY 

1. MIĘSO  WOŁOWE , WIEPRZOWE ,DRÓB i WYROBY WĘDLINIARSKIE. 

L.p Artykuł gramatura Szacowane  
zapotrzebowanie 

Cena  
jedn. 

 

Cena netto 
zł. 

Cena 
brutto zł.  

1 Schab środkowy 
bez kości 

Kg 150    

2 Łopatka 
wieprzowa bez 

kości 

Kg 80    

3 Kurczak udo 
kulinarne 

Kg 355    

4 Filet z kurczaka 
piersi 

Kg 140    

5 Filet z indyka Kg 60    

6 wołowe  miękkie 
bez kości 

kg 140    

7 Wołowy kotlet 
 

Kg 40    

8 Schab  karkowy 
wieprzowy bez 

kości 

Kg 30    



9 Schab   pieczony Kg 5    
10 Polędwica  

sopocka 
Kg 5    

11 Kiełbasa 
podwawelska 

Kg 8    

12 Od szynki bez  
kości 

Kg 60    

13 Polędwica  
drobiowa 

Kg 5    

14 Kiełbasa biała 
 

kg 10 
 

   

                                                                                                                    łącznie 

Cena ofertowa łącznie wynosi kwotę netto ……………………………………………………………………………………………………..zł. 

(Słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zł 

Cena  oferowana łącznie wynosi kwotę brutto ………………………………………………………………………………………………….zł 

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

 

1.Potwierdzenie realizacji Zamówienia zgodnie z pkt  VI zapytania ofertowego. 

Oświadczam, że jestem w stanie  zrealizowad zamówienie zgodnie z wymogami określonymi w punkcie IV 

zapytania ofertowego. 

2. Oświadczenia 

1.Oświadczam, że zapoznałam/łem  się  z wymogami zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu 

zamówienia, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym oraz akceptuję je i nie wnoszę do nich żadnych 

zastrzeżeo. 

2. Oświadczam, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 

3. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejsza ofertą na czas wskazany w zapytaniu 

ofertowym. 

4. Dysponuję niezbędna wiedza i doświadczeniem , a także potencjałem ekonomicznym i technicznym 

do wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Oświadczam, ze zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, nie wnoszę 

żadnych zastrzeżeo oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

  

3. Dokumenty 

Na  potwierdzenie spełnienia wymagao do oferty załączam: 

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

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

                                                                                                                                                         …………………………. 

                              podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       Pakiet  nr 2 

……………………..…………………………                                                                    ……………………. 
  
(imię i nazwisko/nazwa i adres Wykonawcy)                                                                                         (  miejscowośd , data) 
 

 
                                                            Oferta 
W odpowiedzi na zapytanie  ofertowe na dostawę artykułów spożywczych, nabiału ,pieczywa,  ryb 
i innych mrożonek. 
 
 

Oferent: 

Zarejestrowana nazwa/imię i 
nazwisko Oferenta 

 

 

 
Zarejestrowany adres 
 
 Oferenta 
 

 

Numer  telefonu 
 
 

 

 
Numer faxu 
 

 

 
 
Adres e- mail 
 

 

 

2. ARTYKUŁY    SPOŻYWCZE,  NABIAŁ , RYBY I INNE MROŻONKI 

L.p Artykuł gramatura Szacowane  
zapotrzebo

wanie 

Cena  
jedn. 

 

Cena 
Netto zł. 

Cena 
Brutto zł.  

1 Miód  wielokwiatowy 1 kg 
 

szt 150    

2 Mąka 1 kg 
 

kg 185    

3 Sól  morska 1 kg 
 

kg 50    

4 Makarony różne ( rurki, świderki, 
łazanki, nitki, wstążki) 
Libella 0,50 kg 

kg 130    

5 Chrzan  250 gr 
 

szt 20    

6 Groszek konserwowy 400g szt 30    

8 Kasza jęczmienna 0,40 kg kg 65    



 

9 Kasza pęczak 
 0,40 kg 

kg 30    

10 Kasza gryczana 0,40 kg 
 

kg 50    

11 Kasza jaglana 
 0,40 kg 

kg 20    

12 Chrupki  kukurydziane 0,50 kg 
 

szt 10    

13 Pieprz  20 gr 
 

szt 50    

14 Majeranek  20 gr 
 

szt 55    

15 Oregano  10 gr 
 

szt 20    

16 Bazylia 10 g 
 

szt 20    

17 Kurkuma 15 gr 
 

szt 15    

18 Szczaw w słoiku 250 gr 
 

szt 15    

19 Płatki  owsiane 0,50 kg 
 

szt 20    

20 Kukurydza w puszce 400 gr 
 

szt 25    

21 Mieszanka kompotowa mrożona po 
2,50 kg 
 

kg 50    

22 Brukselka mrożona po 2,50 kg 
 

kg 15    

23 Fasolka  szparagowa mrożona 2,50 kg kg 100    

24 Groch  0,40 kg 
 

kg 25    

25 Fasola 0,40 kg 
 

kg 20    

26 Mleko w butelce 
2 % 1 litr 

litr 500    

27 Ser biały  półtłusty 
 

kg 215    

28 Ziele  angielskie 0,20 gr 
 

szt 50    

29 Filet z miruny 
 

kg 50    

30 Filet z ryby mintaj kg 80    

31 Herbata liściasta  
 

szt 15    



32 Jogurt naturalny 400 gr 
 

szt 100    

33 Jajka 
 

szt 2400    

34 Makrela  wędzona 
 

Kg 15    

35 Śmietana  12%  400 mil  
 
 

szt 200    

36 Barszcz biały w butelce 0,5 l 
 

szt 60    

37 Żurek w butelce 0,5 l 
 

szt 60    

38 Ryż 
 

kg 80    

39 Chleb  razowy krojony 
 

szt 50    

40 Śmietana  12% 200 ml 
 

szt 200    

41 płatki  orkiszowe kg 10    

42  
Wafle ryżowe 0,84 gr 

szt 32    

43  
Batoniki zbożowe  40 gr 

szt 
 

450    

44  
Lubczyk 10 gr 

szt 50    

45 Olej kujawski  1 litr 
 

litr 130    

46 Bułka  wrocławska  długa 
 

szt 152    

47 Bułka  tarta  0,50 kg 
 

kg 20    

48 Masło śmietankowe 0,20 kg   82% 
 

szt 230    

49 Cukier 
 

kg 50    

50 
 

chleb ze słonecznikiem szt 60    

51 chleb  pełnoziarnisty 
 

szt 40    

52 płatki  owsiane 
 

kg 5    

53 filet z dorsza 
 

kg 120    

54 truskawki  mrożone kg 60    

55 pyzy  ziemniaczane kg 80    

                                                                                                                         
 
 
 



Cena ofertowa łącznie wynosi kwotę netto ………………………………………………………………………………………….............zł. 

(Słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………zł 

Cena  oferowana łącznie wynosi kwotę brutto ………………………………………………………………………………………………….zł 

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

 

1.Potwierdzenie realizacji Zamówienia zgodnie z pkt  VI zapytania ofertowego. 

Oświadczam, że jestem w stanie  zrealizowad zamówienie zgodnie z wymogami określonymi w punkcie IV 

zapytania ofertowego. 

1. Oświadczenia 

1.Oświadczam, że zapoznałam/łem  się  z wymogami zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu 

zamówienia, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym oraz akceptuję je i nie wnoszę do nich żadnych 

zastrzeżeo. 

2. Oświadczam, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 

3. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejsza ofertą na czas wskazany w zapytaniu 

ofertowym. 

4. Dysponuję niezbędna wiedza i doświadczeniem , a także potencjałem ekonomicznym i technicznym 

do wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Oświadczam, ze zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, nie wnoszę 

żadnych zastrzeżeo oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

  

2. Dokumenty 

Na  potwierdzenie spełnienia wymagao do oferty załączam: 

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

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

                                                                                                                                                         ………………………. 

                                                                                                                                                            ( podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
 



                                                                                                                                                  Pakiet  nr 3 

……………………………………………                                        ……………………………………………………… 
(imię i nazwisko/nazwa i adres Wykonawcy                                                                   (  miejscowośd , data) 
 

                                                                                  Oferta  
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę  warzyw i owoców sezonowych i całorocznych. 
 
 
Oferent: 
                                                            

Zarejestrowana nazwa/imię i nazwisko 
Oferenta 

 

 

 
Zarejestrowany adres 
 
 Oferenta 
 

 

Numer  telefonu 
 
 

 

 
Numer faxu 
 

 

 
 
Adres e- mail 
 

 

    

 3.  WARZYWA   I  OWOCE   SEZONOWE  I CAŁOROCZNE.   

Lp 
 
 
 

 
Artykuł 

gramatura Szacowane  
zapotrzebowanie 

Cena  
jedn. 

 

Cena netto 
zł.  

Cena 
Brutto zł. 

1 Marchew 
 

kg 350    

2 Por szt 70    

3 Seler Kg 120    

4 Pietruszka Kg 110    

5 Cebula Kg 100    

6 Ziemniaki Kg 3000    

7 Buraki  czerwone Kg 150    

8 Natka szt 230    

9 Kapusta biała Kg 60    

10 Kapusta  kiszona Kg 150    

11 Kapusta  pekioska 
 
 

Kg 60    

12 Kapusta  czerwona Kg 70    



 

13 Papryka  świeża 
 

Kg 35    

14 Ogórki kiszone 
 

Kg 140    

15 Ogórki świeże kg 
 

85    

16 Jabłka Kg 500    

17 Gruszki Kg 120    

18 Śliwka węgierka Kg 30    

19 Banany Kg 490    

20 Brzoskwinie Kg 20    

21 Mandarynki Kg 
 

50    

22 Cytryny Kg 10    

23 Kalafiory Szt 60    

24 Sałata lodowa Szt 230    

25 Pomidory Kg 100    

26 Kiwi Szt 120    

27 Pieczarki Kg 60    

28 Sałata Szt 100    

30 Pomaraocze kg 80    

31 Cukinia kg 20    

32 koperek szt 100    

33 rzodkiewka szt 100    

34 szczypior szt 80    

35 winogrono kg 100    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cena ofertowa łącznie wynosi kwotę netto ……………………………………………………………………………………………………..zł. 

(Słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………zł 

Cena  oferowana łącznie wynosi kwotę brutto ………………………………………………………………………………………………….zł 

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

 

1.Potwierdzenie realizacji Zamówienia zgodnie z pkt  VI zapytania ofertowego. 

 

Oświadczam, że jestem w stanie  zrealizowad zamówienie zgodnie z wymogami określonymi w punkcie IV 

zapytania ofertowego. 

1. Oświadczenia 

1.Oświadczam, że zapoznałam/łem  się  z wymogami zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu 

zamówienia, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym oraz akceptuję je i nie wnoszę do nich żadnych 

zastrzeżeo. 

2. Oświadczam, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 

3. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejsza ofertą na czas wskazany w zapytaniu 

ofertowym. 

4. Dysponuję niezbędna wiedza i doświadczeniem , a także potencjałem ekonomicznym i technicznym 

do wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Oświadczam, ze zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, nie wnoszę 

żadnych zastrzeżeo oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

 Dokumenty 

 

Na  potwierdzenie spełnienia wymagao do oferty załączam: 

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

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

                                                                                                                                                         ………………………. 

                                                                                                                                                            ( podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 


