
Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Krynicznie 
Kryniczno ul. Szkolna 6 

55-114 Wisznia Mała 
Tel. 71/ 387 86 10 

fax 71  387 88 18 
 

Kryniczno dn. 27.11.2020 r. 
 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 
 

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych na dostawy, usług i wykonywanie robót budowlanych nie przekraczających 
równowartości kwoty 30 000 euro Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Krynicznie. 

 
Zaprasza: 

 
Przedstawiciela firmy  
……………………………………………….. 
do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 
 
1. Dane dotyczące zamawiającego: 
 
Nazwa: Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Krynicznie 
Adres: Kryniczno ul. Szkolna 6, 55-114 Wisznia Mała 
Telefon/faks: (71) 387 86 10 
Adres e-mail: kryniczno@gmail.com 
 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa „warzyw, owoców, ziemniaków”  do stołówki szkolnej  Szkoły Podstawowej w Krynicznie, ul. Szkolna 6, 55-114 
Wisznia Mała. Szczegółowy zakres dostawy określa załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, stanowiący jednocześnie wzór oferty. 
 
Cena winna uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w przedmiocie zamówienia. Dostawca powinien podać cenę łączną brutto 
wykonania całego zamówienia oraz ceny jednostkowe.  
 
Oferta powinna być podpisana przez właściwą reprezentację ze strony Dostawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym. 
 

 
Ofertę należy składać do dnia 18 grudnia 2020 r. do godz. 1200 w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Krynicznie. 

 
3. Termin wykonania zamówienia 
 
Termin realizacji zamówienia – od 01 stycznia 2021 r. do 31  grudnia 2021 r. 

 
4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.  

 
1. O zamówienie może ubiegać się dostawca, który spełnia następujące warunki: 
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
b) ma niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia 

publicznego; 
c) akceptuje wzór umowy stanowiącej załącznik nr 3 niniejszego zaproszenia. 

 
2. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienia warunków o których 

mowa w pkt. 4. 
 

5. Kryteria oceny ofert 
 
Oferty będą oceniane wg kryterium ceny tj. Cena = 100%. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z zastrzeżeniem zasady równego traktowania Wykonawców przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert 
równie korzystnych lub nie mieszczących się w możliwościach finansowych Zamawiającego. Ocenie wg kryterium podlegać będą oferty po ewentualnych  
negocjacjach.  
 
6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z dostawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 

 
1. Osobą ze strony zamawiającego do porozumiewania się z Dostawcą jest: 

 
Pani Jadwiga Jany  tel./fax. (71) 387 86 10 
 

2. Godziny udzielania wyjaśnień: od Pn. – Pt. od 800 do 1300 
 
Załączniki: 
 

1. oferta 
2. oświadczenia wykonawcy 
3. wzór umowy. 

 
 
 
 

mailto:kryniczno@gmail.com


 
 

 
 
 

(załącznik nr 1) 
 
 
 

OFERTA 
Na realizację zadania: „dostawa warzyw, owoców, ziemniaków” do Szkoły Podstawowej  w Krynicznie 

 
Nawiązując do zapytania cenowego z dnia 27.11.2020 r., składam  niniejszą ofertę na „dostawę warzyw, owoców, ziemniaków” do Szkoły Podstawowej                   

w Krynicznie w okresie od  01.01.2021 -31.12.2021 r. 
 

 

Lp Przewidywalna ilość   kg   i szt. w roku 2021 Cena netto 1kg./szt 
w złotych 

Cena brutto 1 kg/szt  
w zł 

1. marchewka – 750 kg.   

2. pietruszka -  350  kg.   

3. seler – 360 kg.   

4. por – 200 kg.   

5. buraczki czerwone – 300 kg.   

6. cebula – 280 kg.   

7. kapust biała – 310 kg.   

8. kapusta czerwona – 80 kg.   

9. kapusta pekińska – 100kg.   

10. kapust kiszona – 400 kg.   

11. jabłka – 1.150  kg.   

12. banany – 1000 kg.   

13. botwinka pęczek – 24 kg..   

14. natka pietruszki – 40 kg.    

15. koper pęczek – 40 kg..   

16. ogórki kiszone  - 300 kg.   

17. ogórki świeże – 140 kg.   

18. pieczarki – 200 kg.   

19. pomidory –  170 kg.   

20. sałata zielona – 100 kg.   

21. ziemniaki – 4.800 kg.   

22. mandarynki – 200 kg.   

23. gruszki – 400 kg.   

24. kapusta włoska – 30 kg.   

25. papryka czerwona – 40 kg.   

26. cytryna – 30 kg.   

27. młode ziemniaki- 400 kg.   

28. pomarańcze- 300 kg.   

29. nektaryny- 100 kg.   

30. brzoskwinie- 200 kg.   

31. kiwi – 70 kg.   

32. winogron – 30 kg.   



33. arbuz – 50 kg.   

34. melon żółty – 20 kg.   

 
2. Termin realizacji zamówienia od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

 
3. Warunki płatności – płatność przelewem w terminie 7 dni od dnia wpływu faktury do Szkoły Podstawowej w Krynicznie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
.......................................dnia …………….   …………………………………… 

Podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym 
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających 
pełnomocnictwo 

 
 
           Załącznik nr 3 

UMOWA  (WZÓR) 
 
zawarta w dniu …………… 201…. r. w ……….. pomiędzy: 
ZAMAWIAJĄCYM: …………………….. 

reprezentowanym przez: 
- …………………… 
NIP: ………………….. 
REGON:    ………………. 

WYKONAWCĄ: ………………………………….. 
reprezentowanym przez: 
- ………………………………… 
NIP: .................................. 
REGON: ........................... 
 

 
§1 

Przedmiotem, niniejszej umowy są dostawy warzyw, owoców, ziemniaków* zgodnie z opisem szczegółowym zawartym zaproszeniu wg zadeklarowanych 
przez Wykonawcę cen w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część umowy. 

 
§2 

1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w ilości i terminach określonych przez Zamawiającego po uprzednim 1 - dniowym zgłoszeniu telefonicznym 
na nr Wykonawcy ..................... lub pisemnych na nr fax-u Wykonawcy ………… z wyszczególnieniem ilości i asortymentu.  

2. Wykonawca w ciągu 1 dnia potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji. Milczenie Wykonawcy będzie traktowane jako przyjęcie zamówienia. 
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar do siedziby Zamawiającego w godz. 730   - 1500 w dni robocze . 
4. Dostarczany towar winien być w opakowaniach zbiorczych szczelnie zamkniętych. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia towaru w razie potrzeby. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do telefonicznego korygowania ilości zamawianego  towaru. 
7. Odbiór towaru odbywać się będzie na podstawie wystawionej faktury VAT. 

 
§3 

1. Wykonawca gwarantuje terminowość dostaw do siedziby Zamawiającego własnym  transportem, wraz z rozładunkiem i na własny koszt i ryzyko. 
2. Środek transportu musi spełniać obowiązujące wymogi sanitarne i HACCP do przewozu produktów spożywczych. 
3. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przez Wykonawcę towar musi być świeży – w początkowym okresie przydatności do spożycia minimum 2/3 

pełnego terminu ważności od dnia dostarczenia do Zamawiającego, musi odpowiadać wymaganiom jakościowym, zgodnie ze złożonym 
zamówieniem, musi posiadać odpowiedni smak, zapach, kolor i konsystencję, odpowiednią dla poszczególnego produktu. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania reklamacji ilościowych w dniu dostarczenia  towaru przez Wykonawcę, a jakościowych w chwili ich 
ujawnienia. 

5. W przypadku stwierdzonych wad w dostarczonym towarze, eliminującym go ze spożycia lub o cechach niezgodnych z podanymi w załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy, Wykonawca niezwłocznie dokona wymiany wadliwego towaru na nowy, pełnowartościowy na własny koszt tego samego dnia.   

6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakościowej na dostarczony towar na warunkach określonych w Polskiej Normie 
wyszczególnionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiących integralna część umowy. 

 
§4 

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi brutto : …………………. zł.  
słownie: …………………………………. złote …../100  
w tym VAT:…………………… zł. słownie:……………….………………………… 
zgodnie z otrzymaną ofertą stanowiącą integralną część niniejszej umowy.  

2. Ceny jednostkowe dostarczanych produktów spożywczych  określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian ilościowych w granicach +/- 20% w stosunku do wielkości zapotrzebowań określonych w 

zaproszeniu w związku z czym wartość umowy może  ulec  zmianie w zależności od wielkości dostaw do Zamawiającego, uwzględniając jego 
bieżące potrzeby. 

4. Zamawiający ma prawo nie wykonać w okresie trwania umowy całej ilości zaplanowanych dostaw, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo 
dochodzenia odszkodowania z tytułu utraconych korzyści. 

 
§6 

Należność za dostarczony towar, będzie opłacana przelewem przez Zamawiającego na konto bankowe podawane każdorazowo przez Wykonawcę na 
fakturze, w terminie 14 dni od dostarczenia towaru wraz z oryginałem faktury. 

 
§7 

1. W przypadku uchybienia terminu dostaw przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje  prawo jednostronnego odstąpienia od umowy w trybie 
natychmiastowym. 

2. W sytuacji nieprzestrzegania warunków jakościowych towaru lub sanitarnych produkcji, transportu oraz wymaganych ważnych zezwoleń, 
Zamawiający ma prawo jednostronnego odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowymi. 

 
§8 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy w szczególności: 

a) Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian ilościowych w granicach +/- 20% w stosunku do wielkości zapotrzebowań określonych w 
zaproszeniu do złożenia oferty w związku z czym wartość umowy może  ulec  zmianie  w  zależności od wielkości dostaw do Zamawiającego, 
uwzględniając jego bieżące potrzeby; 



b) Dopuszcza się zmiany cen jednostkowych produktów wyszczególnionych w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiących przedmiot 
zamówienia w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS nie częściej niż raz na kwartał. Podstawą 
waloryzacji jest wzrost ceny za ubiegły kwartał. Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane począwszy od …….. 20…..r .; 

c) W przypadku ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy, strony dopuszczają możliwość zmiany stawek 
podatkowych obowiązujących w umowie zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

d) Dopuszcza się zmianę świadczenia Wykonawcy na świadczenie lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia. 
 

§9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego  i ustawy Prawo zamówień publicznych z 
dn.29.01.2004r.( Dz.U. z …….. r. Nr …….., poz. ………. ze zm.) 

 
§10 

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§11 
Właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z bytu oraz niewykonania umowy, jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§12 

Umowę zawarto na okres od dnia ………………. r.  do dnia ………………. r. 
 

§13 
Umowę niniejszą sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
    
 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 
 
……………………………..     ………………………………….. 



 


