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I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla uczniów internatu 

Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu. Łączna liczba uczniów: do 70 

osób, aktualnie – 60. 

CPV – 55321000-6 – usługi przygotowywania posiłków 

CPV – 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków 

Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie i dostawa posiłków dla uczniów internatu Zespołu Szkół 

Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu w liczbie 15000 z tym, że Zamawiający 

zastrzega sobie prawo korekty ilości posiłków, w zależności od bieżących potrzeb, w granicach – 50%; + 

50%. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczone 

posiłki. 

1. Zestaw dzienny przypadający na 1 osobę to: śniadanie, obiad dwudaniowy (zupa, drugie danie z surówką 

+ sok, napój lub kompot), kolacja. 

2. Łączna wartość energetyczna posiłku o którym mowa w punkcie 1 nie może być niższa niż 3200 kcal. 

3. Posiłki dostarczane w dniach: od poniedziałku do niedzieli. 

4. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę cyklicznie na okres 10 dni i dostarczany Zamawiającemu 

(pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną). 

5. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym na 

dany dzień przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego do godz. 20:00 dnia poprzedniego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w zakresie żywienia, a w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.) oraz rozporządzenia ministra zdrowia 

z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom 

i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze 

stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. 2016 poz. 

1154) 

7. Posiłki Wykonawca dostarczał będzie na własny koszt, w specjalistycznych termosach gwarantujących 

utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości i higieny przewożonych potraw. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania próbek żywnościowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

9. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług żywienia wyłącznie przy 

użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z normami HACCP. 

10. Wymagane jest dostarczanie posiłków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w godzinach: 

do 5:50 – śniadanie 

13:00 – 13:30 – obiad, kolacja 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zabrania resztek pokonsumpcyjnych. 

12. Zamawiający zastrzega, iż w okresie przerw świątecznych, liczba posiłków może być zdecydowanie 

niższa. 

13. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania 

umowy. 

II. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY 

1.  Opis sposobu przygotowania ofert : 

− każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę , nie dopuszcza się składania ofert wariantowych 

i częściowych . 

− ofertę należy sporządzić w języku polskim w jednym egzemplarzu , w formie pisemnej (wg wzoru 

załącznik nr 1 do SIWZ) .  

Oferta powinna zawierać: 

 - datę sporządzenia oferty, 

 - dane o wykonawcy : (nazwa firmy, dokładny adres, telefon , fax ,email, itp.), 

 - cenę oferty: netto , obowiązujący podatek VAT oraz cenę brutto , 

 - termin wykonania zamówienia : od 03.09.2018 do 21-06.2019 
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− Wykonawcy powinni przedstawić oferty zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Alternatywy  zostaną odrzucone. 

− wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osobę upoważnioną. 

− wszelkie zmiany w treści oferty powinny być parafowane przez osobę upoważnioną. 

− wszystkie oświadczenia powinny być  podpisane  przez  składającego ofertę. 

− ofertę należy zapakować w jedną kopertę. 

Na kopercie należy napisać: 

„Wytwarzanie i dostawa posiłków dla uczniów internatu Zespołu Szkół Agrotechnicznych 

i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu przy ul. Wośnickiej 125D” - nie otwierać przed 

20/08/2018 roku przed godz. 1015”. 

2.  Miejsce i termin składania ofert: 

− oferty należy złożyć w 

Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu,  

ul. Uniwersytecka 6, 26-600 Radom. 

Do dnia: 20.08.2017 r. do godz.: 10:00 (sekretariat) 

− wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone 

Wykonawcom. 

− Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem , że Zamawiający  

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed terminem składania ofert 

określonym w punkcie 1 niniejszego rozdziału. 

− powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być przygotowane i oznaczone zgodnie 

z postanowieniami punktu 1 niniejszego rozdziału, a koperta powinna być dodatkowo oznaczona 

określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

− Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 

3.  Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2018 roku o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego w sali 

konferencyjnej , pokój nr 101. 

4.  Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert, informacja o formie kontaktu z Wykonawcą 

i Zamawiającym: 

− Wykonawcy mogą być obecni na otwarciu ofert. 

− podczas otwierania ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy wykonawców oraz ceny ofert brutto i dane 

mające wpływ na punktację oferty. 

− podczas otwierania ofert przez Zamawiającego w pierwszej kolejności zostaną zwrócone oferty 

oznaczone  „WYCOFANE”. 

− koperty ofert, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane. 

− Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Prawie 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity : Dz.U. z 2017 roku poz. 1579) 

i w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą . 

− podstawową formą kontaktu Wykonawców z Zamawiającym jest forma pisemna (jedyna dopuszczalna 

do złożenia oferty wraz z załącznikami), dopuszczalna jest komunikacja środkami komunikacji 

elektronicznej: 

 a/ fax – nr faksu zamawiającego 48 3310901 

 b/ e-mail – adres mailowy agroradom@wpl.pl  

UWAGA: nie dopuszcza się porozumiewania środkami komunikacji elektronicznej w zakresie oświadczeń 

określonych w art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo zamówień publicznych  ( tekst jednolity 

:Dz.U. z 2017 roku poz.1579 z późn. zm. 

5.  Warunki udziału w postępowaniu :  

− nie podleganie wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie Art. 24 ust.1 

Prawa zamówień publicznych oraz spełnianie  wymogów Art. 22 ust.1  przedmiotowego Prawa, 
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− wykonanie w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert co  najmniej 

dwóch usług w zakresie całodziennego wyżywienia (wszystkie posiłki, tj. śniadanie, obiad i kolacja) 

w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż 9 miesięcy. 

− dysponowanie w czasie trwania zamówienia przynajmniej jedną osobą legitymującą się co najmniej 

3 miesięcznym doświadczeniem w pracy przy żywieniu uczniów, która w ramach realizacji 

zamówienia pełnić będzie funkcję technologa żywienia – dietetyka 

− dysponowanie środkiem transportu spełniającym obowiązujące przepisy prawa w zakresie 

wymogów sanitarnych dotyczących środka transportu żywności, który wykorzystywany będzie do 

realizacji zamówienia 

6.  Oświadczenia i dokumenty , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu : 

− oświadczenia: że reprezentowana firma nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie 

publiczne na podstawie Art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych oraz spełnia wymogi Art. 22 

ust.1  przedmiotowego Prawa,. 

− oświadczenie, iż Wykonawca spełnia warunek doświadczenia, tj. wykonał w okresie ostatnich 

dwóch lat przed upływem terminu składania ofert co  najmniej dwóch usług w zakresie 

całodziennego wyżywienia (wszystkie posiłki, tj. śniadanie, obiad i kolacja) w sposób ciągły przez 

okres nie krótszy niż 9 miesięcy. 

− oświadczenie, iż Wykonawca dysponował będzie w czasie trwania zamówienia przynajmniej jedną 

osobą legitymującą się co najmniej 3 miesięcznym doświadczeniem w pracy przy żywieniu uczniów, 

która w ramach realizacji zamówienia pełnić będzie funkcję technologa żywienia – dietetyka. 

− oświadczenie, iż Wykonawca dysponował będzie w czasie trwania zamówienia środkiem transportu 

spełniającym obowiązujące przepisy prawa w zakresie wymogów sanitarnych dotyczących środka 

transportu żywności, który wykorzystywany będzie do realizacji zamówienia 

Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem 

przez wykonawcę . 

7.  Okres związania ofertą: 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

8.  Wymagania  dotyczące wadium:  

Wadium nie jest wymagane 

9.  Opis sposobu dokonywania ocen spełniania warunków wymaganych od wykonawców: 

− Zgodnie z wymogami Prawa zamówień publicznych: 

a) z postępowania przetargowego wyklucza się wykonawców określonych w Art. 24 ust. 1 Prawa 

zamówień publicznych, 

b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy spełniają wymogi Art.22 ust. 

1 Prawa zamówień publicznych, 

c) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują niezbędnym 

doświadczeniem, tj. wykonał w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania 

ofert co  najmniej dwóch usług w zakresie całodziennego wyżywienia (wszystkie posiłki, tj. 

śniadanie, obiad i kolacja) w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż 9 miesięcy.  

d) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują niezbędnym 

potencjałem kadrowym, tj. dysponować będzie w czasie trwania zamówienia przynajmniej 

jedną osobą legitymującą się co najmniej 3 miesięcznym doświadczeniem w pracy przy 

żywieniu uczniów, która w ramach realizacji zamówienia pełnić będzie funkcję technologa 

żywienia – dietetyka. 

e) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują niezbędnym 

potencjałem, tj. dysponować będą w czasie trwania zamówienia środkiem transportu 

spełniającym obowiązujące przepisy prawa w zakresie wymogów sanitarnych dotyczących 

środka transportu żywności, który wykorzystywany będzie do realizacji zamówienia 

− Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców na podstawie 

przedłożonych przez nich dokumentów (oświadczeń) stanowiących załączniki do oferty metodą 

zero-jedynkową ( spełnia – nie spełnia ). Z treści złożonych dokumentów musi wynikać 

jednoznacznie, że Wykonawca spełnia na dzień składania ofert postawione warunki.  

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia wykazu 

wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert co  najmniej 
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dwóch usług w zakresie całodziennego wyżywienia (wszystkie posiłki, tj. śniadanie, obiad i kolacja) 

w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż 9 miesięcy wraz z dokumentami potwierdzającymi 

prawidłową realizację zamówienia. 

Złożone dokumenty ocenione będą pod kątem zgodności informacji w wykazie i dokumencie 

potwierdzającym prawidłową realizację zamówienia oraz pod kątem zgodności treści dokumentów 

z postawionymi warunkami udziału w postępowaniu. 

W przypadku nie wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w niniejszym 

postępowaniu, zostanie on wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 12 Prawa zamówień 

publicznych, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 przedmiotowego prawa. 

− Oferty Wykonawców wykluczonych nie będą oceniane.  

10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów: 

I. kryterium „cena” (koszt)  60 pkt , 

Liczba punktów w kryterium „cena” będzie wyliczona wg wzoru : 

W
Cb

Cn
C   

C  - liczba punktów za cenę  

Cn - najniższa cena ofertowa 

Cb - cena badanej oferty 

W - waga = 60 

II. kryterium „jakość” oceniana przez pryzmat doświadczenia dietetyka- maksymalnie 30 pkt 

Liczba punktów w kryterium „jakość”  zależna będzie od wskazanego doświadczenia 

dietetyka w pracy przy żywieniu dzieci w wieku przedszkolnym: 

 od 0 do 3 miesięcy 0 pkt 

 od 4 do 6 miesięcy 10 pkt 

 od 7 do 12 miesięcy 20 pkt 

 od 13 i więcej miesięcy 30 pkt 

III. Kryterium „termin płatności” liczone w dniach: 

 do 0 do 7 dni 0 pkt 

 od 8 do 21 dni  5 pkt 

 od 22 i więcej 10 pkt 

Uwaga: Wykonawca musi zagwarantować, w przypadku zmiany technologa żywienia – dietetyka, by 

osoba zastępująca technologa żywienia – dietetyka wskazanego w ofercie dysponowała 

doświadczeniem nie mniejszym, niż osoba wskazana w ofercie. 

Punktację oferty tworzy suma punktów zdobytych we wszystkich kryteriach. 

11.  Termin wykonania umowy oraz warunki płatności: 

− Termin realizacji zamówienia: 03.09.2018 – 21.06.2019 

− Fakturowanie i zapłata za realizację zamówienia przelewem na konto wykonawcy po dostarczeniu 

faktury w okresach miesięcznych. 

− Obliczenie wartości faktury wg zestawienia wydanych posiłków i cen jednostkowych wg pkt. 1 

oferty. 

− W koszt zamówienia należy wliczyć w szczególności: 

 koszt zakupu wszystkich materiałów  niezbędnych do realizacji zamówienia 

 koszt transportu posiłków i odebrania opakowań, 

 wynagrodzenie pracowników  

12.  Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w Art.67 

ust.1 pkt 6 

13.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych  . 

14.  Opis sposobu udzielania wyjaśnień. 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji (pisemnie) dotyczącej 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym na stronie 



ZSAiGŻ Radom 

Wytwarzanie i dostawa posiłków dla uczniów internatu ZSAiGŻ 6 

internetowej Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu, a wykonawcom 

którym dostarczono specyfikację mailem lub faksem niezwłocznie po otrzymaniu zapytania . 

Wyjaśnienia do zapytań , które wpłyną później niż do końca dnia w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert nie będą udzielane. Osoba upoważniona do kontaktów 

z wykonawcami : Marianna Skuza - tel: 511 328 816, e-mail:agroradom@wp.pl  

15.  Formalności jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia 

umowy: 

− Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku przetargu pisemnie listem poleconym, osobiście, 

faksem lub pocztą elektroniczną e-mail (w zależności od podanego w ofercie preferowanego 

sposobu kontaktu). 

− Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą , zobowiązany jest do podpisania umowy nie 

wcześniej niż w  terminie określonym w Art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , nie 

później jednak niż w ostatnim dniu terminu związania ofertą. 

16.  Pouczenie o środkach odwoławczych. 

Wykonawcom przysługuje prawo do wnoszenia odwołań  zgodnie z Rozdziałem II Działu VI  Prawa 

zamówień publicznych . 

17.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

18.  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

19.  Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

20.  Podwykonawstwo. 

− Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 

− W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia Podwykonawcy, należy wskazać te części w 

formularzu oferty  

− W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrezygnować z powierzenia części zamówienia 

Podwykonawcy lub zmienić Podwykonawcę, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na 

zasadach zgodnych z art. 26 ust 2b) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

zgodnie z art. 22 ust .1 PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie pełni je w stopniu nie mniejszym 

niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

1.  INNE INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW 

Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji lokalnej na terenie Internatu 

Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu), które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty i podpisania umowy. Powyższe nie jest niezbędnym warunkiem udziału 

w postępowaniu. 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki 

Żywnościowej w Radomiu, ul. Uniwersytecka 6, 26-600 Radom 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki 

Żywnościowej w Radomiu, ul. Uniwersytecka 6, 26-600 Radom jest Pani/Pani Katarzyna Fryczkowska, 
e-mail info@abi.radom.pl; 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZSAiGŻ.26.2.2018 Wytwarzanie i dostawa 

posiłków dla uczniów internatu Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej 

w Radomiu przy ul. Wośnickiej 125D. 
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 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 

z ustawy Pzp;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 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; 

 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. 

 

 

Załączniki : 

Nr 1 .Wzór oferty przetargowej. 

Nr 2a,2b, 2C, 2D Wzory oświadczeń. 

Nr 3 Wzór umowy na wykonanie zamówienia. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

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

pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki 

Żywnościowej w Radomiu 

ul. Uniwersytecka 6 

26-600 Radom 
 

O  F  E  R  T  A 
 

Nazwa i siedziba Wykonawcy   

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

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

telefon ................................ fax ..................................... e-mail: ........................@.............................. 

NIP nr ...............................................   REGON ..................................................................... 

Osoba reprezentująca Wykonawcę: ........................................................................................................ 

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  

nr: ............................... z dnia .................................. 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

„Wytwarzanie i dostawa posiłków dla uczniów internatu  

Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu 

przy ul. Wośnickiej 125D” 

 

I. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

  

Oferta ryczałtowa za zestaw dzienny przypadający na 1 osobę:  

Netto ............ (słownie:...................................................................................….....................)  

Vat ................. (słownie:...................................................................................….....................)  

Brutto ................. (słownie:...................................................................................….....................) 

 

CENA za realizację zadania w okresie 10-ciu miesięcy:  

 

NETTO: cena jednego zestawu posiłku netto ……………  x 15000 posiłków = …………… zł 

PODATEK VAT w wysokości …………% tj. ………………..  x 15000 posiłków = …………… zł 

CENA BRUTTO: cena jednego zestawu posiłku brutto ………… x 15000 posiłków = …………… zł 

II. Dane dotyczące osoby zatrudnionej na stanowisku dietetyka 

 

Imię Nazwisko 

Miesiące doświadczenia w pracy na 

stanowisku dietetyka (dotyczy żywienia 

uczniów) wpisać w formacie: pełne lata; pełne 

miesiące 
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III. Przy zawarciu umowy proponujemy dni terminu płatności ……………………. 
 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do 

niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.  

2. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Projekt Umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 

na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

4. Oferta została złożona na ........ stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ......... do nr 

..........  

 

 

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

     Wykonawca  
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Załącznik nr 2a do SIWZ 

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

pieczęć firmowa Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 

W TRYBIE ART. 22 UST. 1 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie określonym 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

 

 

..................................... 
data i podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy 
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Załącznik nr 2b do SIWZ 

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

pieczęć firmowa Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 

W TRYBIE ART. 24 UST.1 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 

Oświadczamy, że  nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie Art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych . 

 

 

 

 

..................................... 
data i podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy 
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Załącznik nr 2c do SIWZ 

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

pieczęć firmowa Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Oświadczam, iż: 

1. w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert co  najmniej dwóch 

usług w zakresie całodziennego wyżywienia (wszystkie posiłki, tj. śniadanie, obiad 

i kolacja) w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż 9 miesięcy.  

2. w czasie trwania zamówienia dysponować będę/będziemy przynajmniej jedną osobą 

legitymującą się co najmniej 3 miesięcznym doświadczeniem w pracy przy żywieniu uczniów, 

która w ramach realizacji zamówienia pełnić będzie funkcję technologa żywienia – dietetyka 
3. w czasie trwania zamówienia dysponować będę/będziemy środkiem transportu spełniającym 

obowiązujące przepisy prawa w zakresie wymogów sanitarnych dotyczących środka 

transportu żywności, który wykorzystywany będzie do realizacji zamówienia 

 

 

 

 

..................................... 
data i podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy 



ZSAiGŻ Radom 

Wytwarzanie i dostawa posiłków dla uczniów internatu ZSAiGŻ 13 

Załącznik nr 2d do SIWZ 

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

pieczęć firmowa Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 

 
 

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

 

 

  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

 

 

 

..................................... 
data i podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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 Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

UMOWA NR ………………… 

 

 

Zawarta w dniu ……………. 2018 r. w Radomiu pomiędzy:  

Gminą Miasta Radomia ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, NIP: 7962817529, REGON 670223451 

w ramach działalności Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu przy 

ul. Uniwersyteckiej 6, reprezentowanego przez: 

……………………….. – Dyrektora ZSAiGŻ  

zwanym dalej „zamawiającym”  

a ……………………………………………………………………………………………….  

zwanym dalej „Wykonawcą” , reprezentowanym przez:  

1. ………………………………………………………….  

 

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przygotowania i dostarczenia posiłków została 

zawarta umowa następującej treści:  

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi przygotowania i dostarczenia 

posiłków w ilości, terminach oraz na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do pobierania i przechowywania próbek potraw zgodnie z aktualnymi 

przepisami prawa żywieniowego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do odbierania resztek pokonsumpcyjnych po każdym z posiłków.  

4. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy odpowiada ściśle wymogom określonym w treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także w jego ofercie.  

5. Integralną część umowy stanowią:  

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

- oferta przetargowa Wykonawcy  

§ 2 

1. Termin realizacji umowy:  

- Termin rozpoczęcia świadczenia usługi: od 03.09.2018 r.  

- Usługa będzie świadczona przez okres 10 miesięcy tj. do 21.06.2019 r.  

§ 3 

1. Strony ustaliły cenę zestawu dziennego przypadającego na 1 osobę w wysokości ……... zł brutto  

(w tym wsad do kotła ………. zł brutto). 

2. Wartość zadania w terminie 10-ciu miesięcy:  

Netto .....................................................................  

VAT ...................................................................... 

Brutto ....................................................................  

3. Rozliczenie za comiesięczne wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie  

faktur wystawionych przez Wykonawcę, nie wcześniej niż 2-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni  

(w m-cu grudniu faktura wystawiona będzie w ostatnich 5 dniach miesiąca ze względu na koniec roku 

budżetowego). 

4. Faktury wystawiane będą na Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu, 

forma zapłaty – przelew, termin płatności – ……. dni.  
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5. Do faktury należy dołączyć ewidencję wydanych posiłków w danym miesiącu.  

6. Faktura będzie zawierała zapisy dotyczące miesięcznego wynagrodzenia za realizację dostaw oraz 

wyliczony wsad do kotła.  

7. W razie wystąpienia przypadków niepełnych posiłków (dla uczniów przyjętych po godzinach 

ustalonych dla danego rodzaju posiłków) przyjmuje się następujące wartości procentowe udziału 

poszczególnych posiłków w cenie jednostkowej usługi:  

- Śniadanie stanowi ........... wartości ceny jednostkowej usługi;  

- Obiad stanowi ............ wartości ceny jednostkowej usługi;  

- Kolacja stanowi ........... wartości ceny jednostkowej usługi;  

 

8. Strony ustalają następujące osoby do kontaktów:  

- Zamawiający:  

1. ………………………   Tel. …………………  

2. ………………………   Tel. …………………  

- Wykonawca:  

1. ………………………   Tel. ………………… 

2. ………………………   Tel. …………………  

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałości cen przez cały okres trwania umowy.  

2. Określone w § 3 pkt 1 wynagrodzenie wyjątkowo może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek 

podatkowych VAT, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego 

stawkę podatku VAT stanowiącego przedmiot umowy oraz nie więcej niż o procentowy wskaźnik 

zmiany stawek podatkowych. Zmiana stawki podatkowej VAT nie wymaga wprowadzenia odrębnym 

aneksem do umowy jednak winna być udokumentowana na piśmie.  

§ 5 

1. Strony przewidują możliwość rozwiązania niniejszej umowy za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.  

2. Okres wypowiedzenia mija w ostatnim dniu miesiąca.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy, bez okresu wypowiedzenia, w każdym 

czasie ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia odpowiedzialności za jednostronne 

wypowiedzenie umowy, gdy co najmniej 1/5 uczniów przez okres 2 tygodni w ciągu jednego miesiąca 

wyrazi kategoryczne niezadowolenie ze sporządzanych posiłków. Opinie wychowanków będą 

udokumentowane.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udowodnione szkody wynikłe ze sposobu żywienia 

(infekcje, zakażenia itp.)  

5. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności dotyczących Wykonawcy, powodujących niemożność 

dalszego świadczenia usług, Zamawiający żąda od Wykonawcy gwarancji zapewnienia sporządzania 

oraz dostarczania posiłków do czasu ogłoszenia nowego zamówienia publicznego i wyłonienia 

nowego Wykonawcy (spełniającego wymogi zamówienia) nie dłuższym niż 3 miesiące.  

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości osób, którym będą przysługiwały posiłki przy 

zachowaniu ceny określonej w § 3. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.  

§ 6 

1. Przelew wierzytelności z niniejszej umowy na inne osoby wymaga zgody drugiej strony umowy.  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem ich nieważności.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania 

Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.  
 

 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 

 
 


