
                                                                                                     Chroberz,  20.12.2018r.                                                                           

ZAPROSZENIE 

Zespół  Szkół Centrum  Kształcenia  Rolniczego  im. Bolesława Chrobrego  w  

Chrobrzu  tel . 41 3564003  zaprasza do złożenia oferty cenowej na Sukcesywną dostawę 

artykułów żywnościowych dla stołówki w  internacie  przy  Z.S.C.K.R. w Chrobrzu                      

w roku 2019.  

Szacunkowa  wartość  całego  zamówienia  nie  przekracza   równowartości  

kwoty  50.000,00  złotych                    

I. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych  

  z podziałem na następujące pakiety: 

Pakiet I pieczywo i wyroby piekarnicze  

Dostawa pieczywa odbywać się będzie codziennie do godz. 6
30

. Towar musi być 

dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia.  

Pozostałe produkty  będą zamawiane  w zależności od potrzeb za uprzednim 

powiadomieniem telefonicznym. 

          Pakiet II nabiał i przetwory mleczarskie 

 Dostawa nabiału i produktów mleczarskich odbywać się będzie  raz  w  tygodniu. 

Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego 

zamówienia. 

 

Pakiet III artykuły ogólnospożywcze  

Dostawa artykułów spożywczych odbywać się będzie w zależności od bieżących 
potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony  w  umówionym terminie. 
Średnia częstotliwość dostawy 1 razy  na  dwa  tygodnie. 

 

Pakiet IV ryby mrożone i jej przetwory  

Dostawa mrożonek i ryb odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb 

Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od  daty złożenia 

telefonicznego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 2 razy   w miesiącu. 

 

Pakiet V warzywa świeże  

Dostawa warzyw odbywać może  się   codziennie od poniedziałku   do czwartku.                                                      

Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego     

zamówienia Średnia częstotliwość dostawy 1 razy  na  dwa tygodnie  w zależności od 

potrzeb Zamawiającego. 

 

 

 

 

 



Pakiet VI mięso wieprzowe świeże i produkty mięsno – wędliniarskie  

 

Dostawa mięsa i przetworów mięsnych odbywać się będzie codziennie                     

od poniedziałku do czwartku, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. 

Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego 

zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy mięsa i przetworów mięsnych to                  

1 razy w tygodniu. 

 

 

                       Pakiet VII drób świeży i produkty drobiowe 

Dostawa drobiu odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do czwartku. Towar 

musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia telefonicznego. 

Średnia częstotliwość dostawy 1  razy w tygodniu. 

 

Pakiet VIII mrożonki  

Dostawa mrożonek odbywać się będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia 

telefonicznego. Średnia częstotliwość dostawy 1 razy na  dwa  tygodnie. 

 
 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jeden lub więcej pakietów. Dostawca może  

złożyć ofertę na każdy z pakietów, jednakże w obrębie danego pakietu może złożyć tylko 

jedną ofertę. Każdy z pakietów traktowany jest oddzielnie i podlegał będzie odrębnej 

ocenie. Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza w obrębie danego pakietu. Towar,           

o którym mowa,  powinien odpowiadać obowiązującym normom technicznym, smakowym   

i sanitarno-epidemiologicznym, posiadać ważny termin przydatności do spożycia oraz 

spakowany w opakowania zabezpieczające przed uszkodzeniem. 

3. Koszty zakupu, dostawy i rozładunku artykułów żywnościowych dla stołówki   Zespołu  

Szkół Centrum  Kształcenia  Rolniczego  im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzy                     

i opakowania zabezpieczające artykuły spożywcze przed uszkodzeniem w trakcie transportu 

oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia po stronie 

Dostawcy. 

4. Ceny jednostkowe z oferty Dostawcy są niezmienne przez czas trwania umowy, 

uwzględniają w swej wartości wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz 

wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności wymienione     

w pkt. 3. 

5. Wskazane w załącznikach  do formularza ofertowego ilości oraz asortyment poszczególnych 

artykułów są szacunkowe i mogą ulec zmianie w razie zaistnienia takiej potrzeby po stronie 

Zamawiającego. Dostawca, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje 

roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w załącznikach do formularza 

ofertowego. 

6. Wartość zamówienia należy ustalić, podając ceny jednostkowe na każdy asortyment 

wyszczególniony w pakiecie oraz cenę ryczałtową na cały pakiet. Cena podana w ofercie 

powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia łącznie z podatkiem 

od towarów i usług VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie trwania umowy. 

Cena powinna być podana cyfrowo i słownie zgodnie z załączonym formularzem 

ofertowym. 



 

II. Opis warunków udziału w postępowaniu 

 

           W postępowaniu mogą wziąć udział dostawcy, którzy: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,         

jeśli prawo nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.  

 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem osobowym     

i technicznym do wykonywania zamówienia. 

 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

4. Akceptują warunki zawarte w niniejszej zaproszeniu i w projekcie umowy. 

5. Na żądanie Zamawiającego Dostawca zobowiązany jest przedłożyć certyfikat 

wdrożenia systemu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego HACCP  

(dotyczy tylko tych oferentów, którzy składają ofertę na dostawę mięsa, drobiu              

i wyrobów wędliniarskich). 

III.   Sposób i termin składania ofert 

1. Oferty wg załączonego wzoru należy składać pisemnie w terminie do dnia 03.01. 2019 r. 

do godz. 12.00 pod adresem: 

Zespół   Szkół  Centrum  Kształcenia  Rolniczego im. B .Chrobrego w  Chrobrzu, 

ul. Parkowa  11, 28-425  Chroberz 

           2. Oferty złożone w innej formie niż pisemna oraz po terminie, o którym mowa w pkt. 1, 

               nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.  

          3. O terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty w miejscu wskazanym                 

              w pkt. 1, a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia       

              dostarczenia oferty pocztą kurierską.     

 

          4. Ofertę należy złożyć w kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres,              

              nr telefonu, nr faxu) i opisanej w następujący sposób: 

 

OFERTA CENOWA NA: 

„Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do stołówki 

                 Zespołu  Szkół  Centrum  Kształcenia Rolniczego  w  Chrobrzu” 

IV. Termin wykonania zamówienia: 

Dostawca będzie dostarczać Zamawiającemu artykuły żywnościowe do stołówki Zespołu  Szkół  

Centrum  Kształcenia rolniczego  w  Chrobrzu sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, od 

dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r., po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania 

przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

 

 



V.  Kryteria oceny ofert 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryterium - 100% ceny. 

 

VI.  Inne wymagania i warunki 

1. Do oferty Wykonawca dołączy następujące dokumenty: 

 

a) Kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS albo kserokopię aktualnego      

     zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – potwierdzoną 

  za zgodność z oryginałem. 

 

2. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Barbara  Grzybczak  515594260. 

 

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - zgodnie z art. 4 pkt 8. 

Załączniki: 

1. Formularz  cenowy   Pakiet nr I   – pieczywo oraz wyroby piekarnicze 

2. Formularz  cenowy   Pakiet nr II  – nabiał i przetwory mleczarskie 

3. Formularz  cenowy    Pakiet nr III – artykuły ogólnospożywcze 

4. Formularz   cenowy   Pakiet nr IV – ryby mrożone i jej przetwory 

5. Formularz   cenowy   Pakiet nr V  – warzywa świeże  

6. Formularz   cenowy   Pakiet nr VI – mięso wieprzowe świeże i produkty  

      mięsno- wędliniarskie 

7. Formularz   cenowy   Pakiet nr VII – drób świeży i produkty drobiowe 

8. Formularz  cenowy    Pakiet nr VIII – mrożonki 

9. Projekt umowy 

 

 

   

     
                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                      Załącznik  nr1 

 

                                                          Formularz   cenowy 

 

 

Kalkulacja  cenowa   -   pieczywa    oraz wyroby  piekarnicze   -  pakiet  nr I 

l.p. Nazwa  asortymentu j.m. Przewidywana  ilość  

zamówienia 

Proponowana  

cena  

jednostkowa  

brutto 

Wartość   

brutto 

1   Chleb  mieszany               900 g szt. 1000   

2 Chleb  wieloziarnisty       500 g szt.                 350   

2 Bułka     kajzerka             50 g szt. 2000   

3 Ciasto  drożdżowe kg 5   

      

      

      

      

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                Załącznik  nr 2 

 

                                            Formularz   cenowy 

 

 

Kalkulacja  cenowa   - nabiał  i  przetwory   mleczarskie     -  pakiet  nr II 

l.p. Nazwa  asortymentu j.m. Przewidywana  ilość  

zamówienia 

Proponowana  

cena  

jednostkowa  

brutto 

Wartość   

brutto 

1   Śmietana  30%  -0,5 l szt. 220   

2 Ser   żółty  Gouda  w  plastrach ( 1 kg) kg 20   

3 Mleko  2% l  100   

4 Ser  biały  półtłusty kg 50   

5 Jogurt  owocowy  150 g szt. 150   

6 Masło  extra    250 g  szt.                400   

7 Serek  mój  ulubiony   450 g Szt.                  25   

 

                                       

 

 

 

 

                                        

 

                                                                                                                                                                                            Załącznik  nr 3 

 

                                            Formularz   cenowy 

 

 

Kalkulacja  cenowy   -  artykuły   ogólnospożywcze     -  pakiet  nr III 

l.p. Nazwa  asortymentu j.m. Przewidywana  ilość  

zamówienia 

Proponowana  

cena  

jednostkowa  

brutto 

Wartość   

brutto 

1   Koncentrat  pomidorowy   200g Szt. 100   

2 Koncentrat   pomidorowy  900 g Szt. 20   

3 Fasola  „ nerka „ Kg                30   

4 Fasola „  Jaś” Kg 20   

5 Groch  łuskany  0,5 kg Szt. 40   

6 Dżem  niskosłodzony  280  g Szt. 150   

7 Miód  300 g Szt. 20   

8 Kawa  Inka Szt. 10   

9 Kakao 100g Szt.                 10   

10 Smalec  200 g Szt. 150   



11 Olej  kujawski L 140   

12 Barszcz  biały  w  proszku Szt. 30   

13 Barszcz  biały  w butelce  0,25 l Szt. 50   

14 Herbata saga  w  granulkach  100 g Szt. 100   

15 Jajka  Szt. 1000   

16 Ryż Kg 30   

17 Kasza  jęczmienna  gruba Kg 50   

18 Mąka  pszenna  450 Kg 100   

19 Mączka ziemniaczana Kg 10   

20 Cukier   Kg                 100   

21 Cukier  puder  0,5 kg Szt. 5   

22 Cukier  wanilinowy Szt. 20   

23 Proszek  do  pieczenia  Szt. 20   

24 Sól  jodowana  Kg 100   

25 Bułka  tarta   500 g Szt. 100   

26 Makaron   świderki   Kg 100   

27 Makaron  nitki  Leon  250 g Kg 40   

28 Przyprawa  kucharek  250 g Szt. 80   

29 Oregano Szt.                15   

30 Ziele  angielski  50g Szt. 50   

31 Liście  laurowe 50 g Szt. 50   

32 Majeranek  50 g Szt. 50   

33 Kwasek  cytrynowy  100 g Szt. 100   

34 Groszek  konserwowy  250 g Szt. 20   

35 Szczaw  300 g Szt. 20   

36 Chrzan   tarty  200g Szt. 20   

37 Musztarda  200g Szt. 20   

38 Margaryna   250 g Szt. 30   

39 Papryka  konserwowa  1 l Szt.                 40   

40 Drożdże 100g Szt. 10   

41 Zupa  pieczarkowa    Szt.                 40   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                Załącznik  nr 4 

 

                                            Formularz   cenowy 

 

 

Kalkulacja  cenowa   - ryby  mrożone   i  jego  przetwory     -  pakiet  nr IV 

l.p. Nazwa  asortymentu j.m. Przewidywana  ilość  

zamówienia 

Proponowana  

cena  

jednostkowa  

brutto 

Wartość   

brutto 

1   Ryba  mrożona  filet   Kg 40   

2 Paprykarz   300 g Szt.                 40   

3 Konserwa  rybna   180 g Szt. 40   

      

      

      

      

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  



                                                                                                                                                                Załącznik  nr 5 

 

                                            Formularz   cenowy 

 

 

Kalkulacja  cenowa  - warzywa  świeże       -  pakiet  nr V 

l.p. Nazwa  asortymentu j.m. Przewidywana  ilość  

zamówienia 

Proponowana  

cena  

jednostkowa  

brutto 

Wartość   

brutto 

1 Cebula kg                150   

2 Marchewka kg 400   

3 Buraki  czerwone kg 300   

4 Kalafior kg 30   

5 Kapusta   biała   kg                200   

6 Kapusta   czerwona  kg 150   

7 Pietruszka kg 100   

8 Seler kg 50   

9 Pomidory kg 80   

10 Ogórek   świeży kg 50   

11 Jabłka kg                200   

12 Sałata  zielona Szt. 40   

13 Pieczarki kg                 15   

 

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

 

                                                                                                                                                                   Załącznik  nr 6 

 

                                            Formularz   cenowy 

 

 

Kalkulacja  cenowa   -  mięso  świeże  i  przetwory  mięsno –wędliniarskie        -  pakiet  nr VI 

l.p. Nazwa  asortymentu j.m. Przewidywana  ilość  

zamówienia 

Proponowana  

cena  

jednostkowa  

brutto 

Wartość   

brutto 

1   Łopatka  wieprzowa b/k kg 400   

2 Schab  b/k kg 100   

3 Żeberko   wieprzowe  kg 50   

4 Wątroba   drobiowa  kg 30   

5 Wędlina  -  mielonka wieprzowa kg 50   

6 Szynka  wieprzowa kg 50   

7 Kiełbasa  biała kg 15   

8 Kiełbasa  cienka  toruńska kg 30   

9 Pasztet  pieczony  ciechanowski kg 30   

10 Mielonka  drobiowa kg 30   

11 Pieczeń    rzymska wieprzowa kg 30   

12 Baleron kg 20   

13 Pasztetowa  kg 15   

14 Parówki   nowojorskie  kg                 40   

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                   Załącznik  nr  7 

 

                                                          Formularz   cenowy 

 

 

Kalkulacja  cenowa   -   drób  świeży   i    produkty  drobiowe  -  pakiet  nr VII 

l.p. Nazwa  asortymentu j.m. Przewidywana  ilość  

zamówienia 

Proponowana  

cena  

jednostkowa  

brutto 

Wartość   

brutto 

1    Udko          kg            180   

2 Skrzydełko kg             50   

3 Filet  drobiowy kg             25   

4 Korpus kg            150   

      

      

      

      

 

                                                      

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              Załącznik  nr 8 

 

                                                                   Formularz   cenowy 

 

 

Kalkulacja  cenowa   -    mrożonki     -  pakiet  nr VIII 

l.p. Nazwa  asortymentu j.m. Przewidywana  ilość  

zamówienia 

Proponowana  

cena  

jednostkowa  

brutto 

Wartość   

brutto 

1   Mieszanka  owocowa kg       150   

2 Kalafior kg         40   

3 Brokuły   kg         20   

      

      

      

      

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                            UMOWA NR ………. / ZP /2019 

                        NA   DOSTAWĘ   ARTYKUŁÓW   ŻYWNOŚCIOWYCH 

  zawarta w dniu      ............................2019   roku w  Chrobrzu 

pomiędzy: 

          Zespół Szkół  Centrum  Kształcenia   Rolniczego  w  Chrobrzu  reprezentowany przez 

Dyrektora Szkoły:  

Panią  Annę  Lach     zwanym   w dalszej części umowy      „Zamawiającym"  

a      .................................................................................................................................................. 

reprezentowanym przez         ............................................................................................................. 

zwanym w dalszej części umowy    „Wykonawcą" 

                        wyłonionym  na  podstawie   kryterium  100 %  ceny 

                                                                   

                                                                 § 1 

1.Przedmiotem niniejszej umowy są  sukcesywne   dostawy artykułów żywnościowych                     

w  zakresie   pakietu       ....................................................................  

do siedziby Zamawiającego zgodnie z wykazem     asortymentowym    określonym w załączniku  

nr  ........................  do niniejszej umowy. 

2.   Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ( zwiększenia lub zmniejszenia ) ilości 

asortymentu podanego w załącznikach   w zależności od bieżącego 

zapotrzebowania wynikającego z ilości dzieci korzystających ze stołówki w okresie  

od  podpisania   umowy  do 31.12.2019 r. 

3.  Podane w załączniku ilości poszczególnych asortymentów są wielkościami orientacyjnymi. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo niezrealizowania pełnej wartości zamówienia  

określonego w umowie 

5.W przypadku wcześniejszego zrealizowania pełnej wartości zamówienia  podstawowego, 

zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień  

uzupełniających, wynikających z przyczyn niezależnych od zamawiającego (np.  

nieprzewidziany wzrost ilości obiadów) jednak w ilości nie większej niż 20% wartości  

zamówienia podstawowego. 

 

                                                                    

                                                             



 

                                                                                § 2 

1.Zamawiający zobowiązuje się do informowania w formie zamówienia telefonicznego,  

faxem lub pocztą elektroniczną  Wykonawcy o ilości i asortymencie towaru na dzień przed  

realizacją zamówienia, a Wykonawca zobowiązuje się wg zamówienia dostarczyć towar                
w pierwszym gatunku, z   ważnym  terminem przydatności  do  spożycia,  własnym transportem na 
swój koszt do   siedziby Zamawiającego -  Zespołu  Szkół  Centrum  Kształcenia  Rolniczego                 
w  Chrobrzu,  ul  Parkowa 11,  28-425 Chroberz 

2.Wykonawca wszystkie dostawy artykułów żywnościowych dla Zamawiającego będzie  

realizował   od poniedziałku do piątku w godzinach od 800  do  1400 

3.Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest Pani  

Barbara  Grzybczak  tel. 41 3564025, 515594260 

4.Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone 

potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości dostawy. 

5 Opakowania dostarczonych przez wykonawcę artykułów żywnościowych powinny  

być oznakowane i zawierać informacje dotyczące min.: nazwy i adresu producenta,  

nazwy dystrybutora, nazwy towaru, jego klasy, jakości, daty produkcji, terminu  

przydatności do spożycia. Opakowania powinny być wykonane z materiałów  

przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Opakowania dostarczonych przez  

Wykonawcę artykułów spożywczych powinny spełniać wymogi sanitarno-higieniczne  

(pojemniki czyste, odpowiednio zabezpieczone). 

6.Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia specjalistycznym środkiem transportu  

przystosowanym do przewozu żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i  

opinią Sanepidu, a dostarczone towary posiadać będą niezbędne certyfikaty zgodne z  

ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz.  

U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914) oraz ustawą z dnia 21 grudnia 2000 roku, o jakości  

handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187,poz. 1577 z późn.  

zm.). 

                                                                  

 

 

 

 



                                                                          § 3 

W  przypadku  złej jakości  towarów  lub  braku  realizacji  zamówienia  Zamawiający  ma  

prawo  odstąpić od  Umowy. 

 

 

 

 

 

      Zamawiający                                                                      Wykonawca         
 

 

 

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

         / pieczęć  zamawiającego/                                                                                            /pieczęć wykonawcy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        Załącznik  nr 1 

 

 

Formularz ofertowy  

W odpowiedzi na zapytanie cenowe - sukcesywna dostawa  żywności  do  stołówki   

Zespołu  Szkół Centrum Kształcenia  Rolniczego  w Chrobrzy w  okresie  od    podpisania  umowy  do 31 

12.2019 r. 

              Oferuję  

wykonanie dostawy na artykuły wymienione w załączniku nr ……… ………  za cenę: 
 

Wartość dostawy netto wynosi : ………………………......... zł 

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

………………………………………………………………… zł) 

Podatek VAT  :……………………………………………..... zł 

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

…………………………………………………….…………… zł) 

Wartość dostawy brutto wynosi : ………………………...… zł 

(słownie : ………………………………….………………….. 

………………………………………………………………....   zł 

 

 Załącznikami do niniejszej oferty są:  

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

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

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

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

 

                                                                                                                        ……………………………………………… 

 

                                                                                                                  /Miejscowość, data i podpis Wykonawcy/ 

  


