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                            Rybnik, dnia  10.12.2019 r. 
 

Zapytanie ofertowe nr  1/2020                       
(dotyczy: dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola  nr 13 w Rybniku – dostawa)   

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Miasto Rybnik –Przedszkole nr 13 im. M. Kownackiej ul. 1 Maja 29  

44-206 Rybnik 

Adres e –mail: przedszkole13rybnik@op.pl 

Telefon: 32 42 27800 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Nr 13 - 

dostawa.  

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w okresie od 01 stycznia 
2020 r. do 31 grudnia 2020 r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktycznych. Dostawa codzienna.  
Szczegółowy opis zamówienia zawiera formularz asortymentowo- cenowy stanowiący Załącznik nr 1. 
Zakup artykułów spożywczych będzie się odbywał partiami, a wielkość partii oraz termin dostawy 
zostanie każdorazowo określona w jednostronnych dyspozycjach Zamawiającego. 
Zamówione artykuły spożywcze winny być dostarczone do Zamawiającego w nienaruszonych 
opakowaniach fabrycznych z widocznym terminem przydatności do spożycia . Nazwa dostarczonego 
produktu musi być zgodna z nazwą na opakowaniu i nazwą w formularzu cenowym. 
W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości Zamawiający odmówi jej przyjęcia i zgłosi 
reklamację niezwłocznie osobiści lub telefonicznie. 
 
Kod CPV 

- Różne produkty spożywcze – CPV 15800000-6 
- Owoce, warzywa i podobne produkty – CPV 15300000-1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) bezpłatnego dowozu towaru wraz z rozładunkiem i wniesieniem do wskazanego miejsca 

magazynowania w siedzibie Zamawiającego, 
b) dostarczenia towaru zgodnie z ustaleniami, dostawa odbywać się będzie wyłącznie od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych i dni wolnych od zajęć 
c) ponoszenia odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu wyrobów oraz 

ponoszenia wynikających z tego tytułu wszelkich skutków prawnych. 
2. Wykonawca zapewnia że przedmiot zamówienia jest nowy, pełnowartościowy dopuszczony do użytku 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wolny od wad fizycznych i prawnych . 
3. Szacunkowe ilości artykułów podane w formularzu cenowym nie są wiążące dla Zamawiającego przy 

realizacji zamówienia, stanowią jedynie podstawę dla Wykonawców do sporządzenia oferty. 
Rzeczywista ilość zamawianych artykułów wynikać będzie z każdorazowego zapotrzebowania. 

4. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia. 

5. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze zamówienie 
dokonywane będą w PLN. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku 
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IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

Oferta powinna być: 

 - opatrzona pieczątką firmową, 

 - posiadać datę sporządzenia,  

 - podpisana czytelnie przez wykonawcę, 

 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP 

- zawierać wypełniony Załącznik nr 1 . 

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy: 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania. 
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: intendent.p13@op.pl, 

faksem na nr tel.: 32 42 27800, pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na  adres: Przedszkole nr 

13 w Rybniku ,ul. 1 Maja 29 , 44-206 Rybnik  w godzinach  od 7.00- 14.00  od 10 grudnia  do dnia 17 

grudnia 2019  r. z dopiskiem: 

Oferta na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola nr 13 w Rybniku 

 
1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 1 - Cena 100% 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie  przesłany pocztą elektroniczną. 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Wiesława Sierny pod numerem telefonu: 693 218 608  

IX. ZAŁĄCZNIKI 
 Formularz asortymentowo – cenowy  (załącznik nr 1) 

 Wzór formularza ofertowego (załącznik nr 2 ) 

 Wzór oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 3) 

 Wzór umowy (załącznik nr 4) 
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Załącznik nr 1 

Zadanie Nr 1. Wykaz artykułów spożywczych suchych, przyprawowych, przetwory owocowo – 
warzywne i konserwy 
Uwagi dotyczące wypełnienia 
1.Szacunkowy wykaz zużycia od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zamieszczono w kolumnie 5. 
2.Wypełnić kolumnę 6 a następnie przemnożyć ilość (z kolumny 5)przez cenę ( z kolumny 6), wyliczoną wartość 
brutto wpisać do kolumny 7 stanowią wartość zamówienia.    
Zamawiający informuje , że cenę brutto za jednostkę(kolumna 6)   należy wyliczyć w oparciu o 
jednostkę 1kg, 1L,1 sztuki (kolumna 4)                                                                                                                                                                                         
Nie wyliczamy ceny jednostkowej w oparciu o gramaturę (kolumna 3) 
 
 

Lp. Nazwa artykułu Wymogi zamawiającego Jednostka 

przeliczeni
owa 

Ilość Cena 

brutto za 
jednostkę 

Wartość brutto 

 
1 2 3 4 5 

 
6 

 
7 

 
1 

Barszcz czerwony 

Koncentrat barszczu 
(butelka)opakowanie nie 
większe niż 250ml Szt. 

        
35,00                    

  

2 
Biszkopty okrągłe 

W opakowaniu  nie 
większym niż 0,5kg Kg 80,00 

  

3 Brzoskwinia –połówki w 
syropie 

(puszka), w opakowaniu nie 
większym niż 900g Szt. 15,00 

  

4 
Buraczki tarte w słoiku 

Opakowanie nie większe niż 
900ml Szt. 80,00 

  

5 
Chrupki kukurydziane 

w opakowaniu nie większym 
niż 300 g Szt. 120,00  

 

6 
Cukier 

kryształ biały, w opakowaniu 
nie większym niż 1 kg Kg 200,00  

 

7 
Cukier waniliowy 

w opakowaniu nie większym 
niż 50 g Szt. 

   
120,00  

 

8 
Cynamon 

w opakowaniu nie większym 
niż 30 g Szt. 18,00  

 

9 
Drożdże 

(świeże), w opakowaniu nie 
większym niż 100 g Kg 2,00  

 

10 Dżem owocowy 100% 100% owoców Szt. 50,00   

11 
Fasola czerwona - sucha 

W opakowaniu nie większym 
niż 500g Kg 30kg  

 

12 
Fasola czerwona w puszce 

w opakowaniu nie większym 
niż 400 g Szt. 24,00  

 

13 
Galaretka owocowa 

w opakowaniu nie większym 
niż 80 g Szt. 600,00  

 

14 
Groch łupany 

w opakowaniu nie większym 
niż 500 g Kg 40,00  

 

15 
Groszek konserwowy 

Kwidzyn lub równoważny, w 
opakowaniu nie Szt. 18,00  

 

16 Herbata czarna Opakowanie nie większe niż 
150g 

Szt. 12,00   

17 Herbata owocowa Opakowanie nie większe niż 
150g 

Szt. 400,00   

18 Herbata miętowa Opakowanie nie większe niż 
150g 

Szt. 40,00   

19 Herbata melisa Opakowanie nie większe niż 
150g 

Szt. 40,00   

20 Jajka Klasa A, średnie na szt. Szt. 100,00   

21 Kakao prawdziwe 
/naturalne 

Opakowanie nie większe niż 
200g 

Szt. 18,00   

22 Kawa zbożowa ekspresowa Opakowanie nie większe niż 
200g 

Szt. 30   

23 Kasza gryczana Opakowanie nie większe niż Szt. 80   
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500g 

24 Kasza jęczmienna Opakowanie nie większe niż 
1kg 

Kg 80   

25 Kasza jaglana Opakowanie nie większe niż 
500g 

Kg 30   

26 Kasza manna Opakowanie nie większe niż 
1kg 

Kg 50   

27 Keczup łagodny Opakowanie nie większe niż 
500g 

Szt. 35   

28 Kisiel owocowy Opakowanie nie większe niż 
100g 

Szt. 150   

29 kminek Opakowanie nie większe niż 
15g 

Szt. 25   

30 Koncentrat  pomidorowy Pudliszki lub równoważne 
Opakowanie słoik nie 
większe niż 200g 

Szt. 300   

31 Kukurydza konserwowa Opakowanie puszka  nie 
większe niż 400g 

Szt.        20   

32 Liść laurowy Opakowanie nie większe niż 
15g 

Szt. 20   

33 Lubczyk suszony Opakowanie nie większe niż 
15g 

Szt. 50   

34 Majeranek Opakowanie nie większe niż 
15g 

Szt. 35   

34 Majonez Kielecki lub równoważny 
Opakowanie nie większe niż 
310g 

Szt.        30     

35 Makaron gwiazdki Opakowanie nie większym 
niż 250g 

Szt. 60   

36 Makaron kokardki Opakowanie nie większym 
niż 250g 

Szt. 60   

37 Makaron muszelki Opakowanie nie większym 
niż 250g 

Szt. 60   

38 Makaron nitki 
czterojajeczny 

Opakowanie nie większym 
niż 250g 

Szt. 80   

39 Makaron świderki Opakowanie nie większym 
niż 500g 

Szt. 200   

40 Makaron  łazanki Opakowanie nie większe niż 
500g 

Szt. 40   

41 Makaron zacierka Opakowanie nie większym 
niż 250g 

Szt. 20   

42 Mąka pszenna Opakowanie nie większym 

niż 1kg 

Kg 200   

43 Mąka ziemniaczana Opakowanie nie większym 
niż 1kg 

Kg 60   

44 Miód wielokwiatowy Opakowanie szklane nie 
większym niż 900ml 

L 50   

45 Musztarda stołowa W opakowaniu szklanym nie 
większym niż 300ml 

Szt. 20   

46 Ogórki konserwowe Słoik pojemność  900 ml Szt. 100   

47 Olej spożywczy  rzepakowy Kujawski lub równoważny z 
pierwszego tłoczenia w 
opakowaniu nie większym niż 
1000ml 

L 85   

48 Pasztet drobiowy puszka Puszka nie większa niż 150g Szt. 90   

49 Pieprz ziołowy Opakowanie nie większe niż 

15g 

Szt. 6   

50 Płatki kukurydziane Opakowanie nie większe niż Szt. 10   
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500g 

51 Płatki owsiane Opakowanie nie większe niż 
500g 

Szt. 50   

52 Proszek do pieczenia Opakowanie nie większe niż 
40g 

Szt. 40   

53 Przyprawa Bazylia Opakowanie nie większe niż 
15g 

Szt. 25   

54 Przyprawa Imbir Opakowanie nie większe niż 
15g 

Szt. 25   

55 Przyprawa Oregano Opakowanie nie większe niż 
15g 

Szt. 30   

56 Przyprawa Tymianek Opakowanie nie większe niż 
15g 

Szt. 30   

57 Papryka słodka Opakowanie nie większe niż 
15g 

Szt. 100   

58 Pieprz czarny mielony Opakowanie nie większe niż 

15g 

Szt. 100   

59 Rodzynki Opakowanie nie większe niż 
1kg 

Kg 4   

60 Ryż biały Opakowanie nie większe niż 
1kg 

Kg 80   

61 Ryż biały paraboliczny Opakowanie nie większe niż 
500g 

Szt. 80   

62 Soczek owocowy ze słomką Opakowanie karton nie 
większe niż 200ml 

Szt. 500   

63 Sok owocowy 100% Opakowanie kubek nie 
większe niż 200ml 

Szt. 500   

64 Sok Kubuś 100% 
marchewkowo -owocowy 

Opakowanie butelka 
plastikowa nie większa niż 
0,33l 

Szt. 500   

65 Sól jodowana morska Opakowanie nie większe niż 
1kg 

Kg 60,00   

66 Śledzie w puszce Opakowanie nie większe niż 
200g 

Szt. 80,00   

67 Wafle ryżowe Sonko lub równoważne w 
opakowaniu nie większym niż 
150g 

Szt. 100,00   

68 Ziele angielskie W opakowaniu nie większym 
niż 25g 

Szt. 20,00   

70 Żurawina suszona Opakowanie nie większe niż 
1kg 

Kg 4,00   

          RAZEM                                                                                             WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  BRUTTO  
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Załącznik nr 1 

Zadanie 2. Wykaz warzyw i owoców 

Uwagi dotyczące wypełnienia 
1.Szacunkowy wykaz zużycia od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zamieszczono w kolumnie 5. 
2.Wypełnić kolumnę 6 a następnie przemnożyć ilość (z kolumny 5)przez cenę ( z kolumny 6), wyliczoną wartość 
brutto wpisać do kolumny 7 stanowią wartość zamówienia.    
Zamawiający informuje , że cenę brutto za jednostkę(kolumna 6)   należy wyliczyć w oparciu o 
jednostkę 1kg, 1L,1 sztuki (kolumna 4)                                                                                                                                                                                         
Nie wyliczamy ceny jednostkowej w oparciu o gramaturę (kolumna 3) 
 

Lp. Nazwa artykułu Wymogi zamawiającego Jednostka 
przeliczeniowa 

Ilość Cena 
brutto za 
jednostkę 

Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 

 
1 Arbuz na kilogramy kg 100,00 

  

2 Banan na kilogramy kg 700,00   

3 Borówka amerykańska na kilogramy kg 2,00   

4 Botwina pęczek pęczek          20   

5 Brokuł świeży Szt. 10,00   

6 Brzoskwinie świeże, na kilogramy kg 60,00   

7 Burak czerwony, świeży, na kg kg 50,00   

8 Cebula korzeń, biała, na kg kg 80,00   

9 Cukinia na kilogramy kg      20,00   

10 Cytryny świeża kg 10,00   

11 Czosnek sztuka Szt. 40,00   

12 Fasola szparagowa świeża , na kilogramy kg 8,00   

13 Gruszka krajowa, na kilogramy kg 100,00   

14 Jabłka lobo lub równoważne kg 800,00   

15 Kalafior świeży Szt. 30,00   

16 Kalarepa świeża pęczek 30,00   

17 Kapusta biała Świeża, na kilogramy kg 150,00   

18 Kapusta czerwona świeża, na kilogramy kg 80,00   

19 Kapusta kiszona na kilogramy kg 150,00   

20 Kapusta młoda świeża świeża, Szt. 60,00   

21 Kapusta pekińska na kilogramy kg 80,00   

22 Kapusta włoska na kilogramy kg 16,00   

23 Kiwi na kilogramy kg 40,00   

24 Koper świeży pęczek 20,00   

25 Malina świeża na kilogramy kg 4,00   

26 Mandarynki na kilogramy kg 150,00   

27 Marchew korzeń, na kilogramy kg 300,00   

28 Nektarynki na kilogramy kg 30,00   

29 Ogórek kiszony na kilogramy kg 60,00   

30 Ogórek zielony na kilogramy kg 60,00   

31 Papryka czerwona, świeża, na kg kg 30,00   

32 Pietruszka korzeń, na kilogramy kg 150,00   

33 Pieczarka gat.I, na kilogramy kg 30,00   

34 Pomarańcza na kilogramy Kg 150,00   

35 Pomidor świeży, na kilogramy kg 100,00   

36 Por na sztuki Szt. 80,00   

37 Rzodkiew biała na kilogramy kg 4,00   

38 Rzodkiewka  pęczek pęczek 50,00   
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39 Sałata lodowa szt. Szt. 20,00   

40 Sałata zielona szt. Szt. 50,00   

41 Seler korzeń kg 80,00   

42 Szpinak na kilogramy kg 5,00   

43 Szczypiorek pęczek pęczek 50,00   

44 Truskawka świeża, na kilogramy kg 30,00   

45 Winogrono białe na kilogramy kg 60,00   

46 Winogrono czerwone na kilogramy kg 60,00   

47 Zielona pietruszka natka świeża pęczek 20,00   

48 Ziemniaki młode na kilogramy Typ kulinarny, na 
kilogramy 

600,00   

      RAZEM                                                                            WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  BRUTTO  
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Załącznik nr 2 

FORMULARZ OFERTOWY 
na dostawę o wartości netto poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 

 
Nazwa przedmiotu zamówienia: Oferta na dostawę dostawa artykułów spożywczych na potrzeby 

Przedszkola nr 13 w Rybniku  

Nazwa i adres WYKONAWCY 
............................................................................................................................. 
....................................... NIP:……………………………………. 
 
Nazwisko i imię właściciela ………………………………………………… 
PESEL……………………………………………………………………………………. 
Numer telefonu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        Numer Fax : . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nazwa Banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  

Numer konta bankowego : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 
Cenę netto:.................................zł. 
cenę  brutto:..................................zł. 
Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych w opisie 
przedmiotu zamówienia. 
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń 
oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie …………………………..………………………………………….  
………………………………………………………………………………….. 
3. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do: 
- podpisania umowy na warunkach zawartych w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie   
  wskazanym przez Zamawiającego, 
- ustanowienia osoby odpowiedzialnej za realizację umowy     ………………........... 

            (imię i nazwisko)  
- akceptujemy przekazany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, 
- akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego, 

 
*) niepotrzebne skreślić 

 
Przedstawiciel Wykonawcy 
 
.................................................... 
           ( podpis i pieczęć ) 

Data : .......................................... 
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Załącznik nr 3 

.............................................................. 
Nazwa wykonawcy 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO ORAZ O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
„  dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola nr 13 im. M. Kownackiej  w Rybniku  

oświadczam/y, że: 
1) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i nie spełniamy żadnej z 
przesłanek zapisanych w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawa zamówień publicznych, 
2) spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zapisane w art. 22 ust 1b,tj: 
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  
z odrębnych przepisów; 
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
- zdolności technicznej lub zawodowej. 
 
 
 
 
 
…...................................... , dnia ........................................ 
Miejscowość     Data 
 
................................................................ 
Podpis wykonawcy/ 
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Ogłoszenie o zmówieniu o wartości poniżej 30000 euro 

Przedszkole nr 13, 

ul.1 Maja 29  

44-206 Rybnik 

zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia 

zamówienia, do  

którego zgodnie z art.4. pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych przepisy tej ustawy nie mają zastosowania. 

Rodzaj zamówienia: produkty spożywcze, warzywa, owoce 

Przedmiotem zamówienia jest : sukcesywna dostawa produktów spożywczych, owoców 

i warzyw w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

- Owoce, warzywa i podobne produkty – CPV 15300000-1 

- Różne produkty spożywcze – CPV 15800000-6 

Okres realizacji zamówienia: 

do 14 dni od podpisania umowy 

Szczegółowe informacje na temat zamówienia zawiera Zapytanie ofertowe wraz z 

formularzem oferty i wzorem umowy. 

Termin składania ofert: 10.12.2019 r. – 17.12.2019 r. 

Sposób składania ofert: 

 w postaci elektronicznej na adres :intendent.p13@op.pl  pisemnie pocztą lub 

osobiście na adres :Przedszkole nr 13,ul.1 Maja 29,  

 44-206 Rybnik 
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Załącznik  nr 4 

 

Umowa nr …….  
 

zawarta w dniu …………………………… roku w Rybniku, pomiędzy: 

Miastem Rybnik – ………………………………………………………… z siedzibą przy ul. 

…………………………., 

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

 ……………………………….. 

a  

………………………………… zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

…………….………………………………, NIP/PESEL: 

……………………………………………………………………………., 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie postępowania o wartości nieprzekraczającej 

równowartości 30.000 euro. 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i sukcesywna dostawa …………………………… na 

potrzeby ……………………………………………………….. w Rybniku zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym. Zapytanie ofertowe oraz oferta stanowią 

integralną część umowy.  

2. Przedmiot umowy będzie pochodził z bieżącej produkcji i spełniał wymagania określone 

w przepisach dotyczących żywności i żywienia. 

3. Dostawy muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na 

ustalonych niniejszą umową warunkach. Wykonawca jest odpowiedzialny  

za przestrzeganie przepisów BHP podczas realizacji zadania. 

 

§ 2. 

Termin realizacji 

umowy:……………………………………………………………………………………………

…………… 

 

§ 3. 

1. Całkowita wartość umowy brutto nie przekroczy 

…………………………………………………..…….. zł. 

(słownie: ………………………………….. złotych ……../100), w tym należny podatek VAT. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany cen jednostkowych produktów ze względu na sezonowość 

lub radykalne zmiany cen produktów na rynku. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu pisemnej i umotywowanej 

informacji dotyczącej radykalnej zmiany cen produktów na rynku przed wprowadzeniem 

zmiany ceny jednostkowej. 

 

§ 4. 

1. Wynagrodzenie rozliczane będzie przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w ofercie 

oraz będzie wynikać z faktycznego zapotrzebowania. 
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2. Ceny jednostkowe towarów są stałe przez czas trwania umowy i zawierają wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia (np. podatki, opłaty, koszty dostawy do siedziby 

Zamawiającego i złożenie we wskazanym miejscu magazynowym). 

3. Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy,  

z zastrzeżeniem § 3 ust. 2. 

4. Rzeczywiste ilości zamówienia poszczególnych artykułów żywnościowych mogą różnić się 

od podanych w formularzu ofertowym i będą zależne od rzeczywistego zapotrzebowania 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca do ………………… dnia każdego miesiąca wystawi fakturę VAT za 

dostarczony, ·w miesiącu poprzedzającym wystawienie faktury, towar. Rozliczenie nastąpi w 

oparciu 

o dowody dostawy przedkładane przy każdej dostawie wraz z dostarczanym towarem. 

6. Termin płatności ustala się na …………………….. dzień od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego. Należność będzie płatna przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego 

na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 

7. Przy wystawianiu faktury VAT w treści faktury należy opisać Zamawiającego 

w następujący sposób: 

Nabywca: 

Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik 

NIP: 642-001-07-58  

Odbiorca: 

………………………………………………………………. 

 

§ 5. 

1. Rzeczywista ilość artykułów żywnościowych będzie uzgadniana przy kolejnych 

zamówieniach i nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek 

roszczeń, co do ilości faktycznie zamawianych przez Zamawiającego. 

2. W przypadku gdy Zamawiający nie zakupi od Wykonawcy ilości określonej w zapytaniu 

ofertowym z powodu mniejszych niż planowane potrzeby w tym zakresie, Wykonawca zrzeka 

się wszelkich roszczeń z tego tytułu. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub rezygnacji z części towarów  

i w związku z tym niezrealizowania całości podmiotu umowy w okresie jej obowiązywania. 

4. W przypadku zakupu przez Zamawiającego większej ilości artykułów żywnościowych  

niż wynikające z zapytania ofertowego, Wykonawca zobowiązany jest dokonać sprzedaży 

tego asortymentu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy z zastosowaniem cen 

jednostkowych określonych w ofercie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu innych artykułów żywnościowych 

niezamieszczonych w zapytaniu ofertowym po cenach aktualnie obowiązujących 

u Wykonawcy. 

 

 

§ 6. 
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1. Zamawiający będzie przedstawiał Wykonawcy zamówienia na dostawy kolejnych partii 

artykułów żywnościowych telefonicznie, faxem lub e-mailem. Zamówienia będą określać 

ilości zamawianych towarów oraz termin dostawy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) bezpłatnego dowozu towaru wraz z rozładunkiem i wniesieniem do wskazanego miejsca 

magazynowania w siedzibie Zamawiającego, 

b) dostarczenia towaru specjalistycznym transportem własnym lub innego przewoźnika, 

spełniającym obowiązujące wymogi sanitarne w terminie określonym w zamówieniu  

w godzinach 6.30 do 7.30, 

c) zabezpieczenia należycie towaru na czas przewozu i ponoszenia całkowitej 

odpowiedzialności za dostawę i jakość dostarczanego towaru, 

d) ponoszenia odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu wyrobów oraz 

ponoszenia wynikających z tego tytułu wszelkich skutków prawnych. 

3. Wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia jest świeży, nieprzeterminowany 

w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu. 

4. Zamawiający jest obowiązany do sprawdzenia dostarczonego towaru i w przypadku 

stwierdzenia wad do powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach niezwłocznie,  

nie później niż w czasie 1 godziny od momentu wykrycia wady. 

5. Odbiór poszczególnych partii artykułów żywnościowych odbywać się będzie na podstawie 

dokumentów przewozowych określających ilość dostarczonych towarów. 

6. Przy każdej dostawie, jeżeli zachodzi taka potrzeba, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu 

stosowne dokumenty (atesty) do zakupionego towaru. 

7. W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany 

dostarczonego towaru posiadającego wady w czasie 1 godziny od momentu powiadomienia 

go przez Zamawiającego o wadzie. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zlecenie 

wykonywania przedmiotu umowy przez podwykonawcę. 

 

§ 7. 

1. Osobą upoważnioną do sprawowania kontroli ze strony Zamawiającego jest Pan/Pani 

………………………… 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest 

………………………………. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2. Zmiana  

ta wymaga pisemnego oświadczenia odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcy. 

 

§ 8. 

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli 

Wykonawca: 

a) zleci wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego; 

b) nie realizuje przedmiotu umowy w pełnym zakresie i zgodnie z zasadami wskazanymi  

w § 6 ust. 2 i 3 przez trzy kolejne dni, w których przedmiot umowy miał być realizowany. 

§ 9. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
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a) za wypowiedzenie umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca 

wskazanych w § 8 w wysokości 10% kwoty opisanej w § 3 ust. 1, 

b) za opóźnienie w realizacji dostawy w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) za każdą 

rozpoczętą godzinę przekroczenia terminu, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt. b), 

c) za opóźnienie w wymianie wadliwego towaru w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) za 

każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia terminu, o którym mowa w § 6 ust. 7, 

d) za powierzenie realizacji przedmiotu umowy podwykonawcy bez pisemnej zgody 

Zamawiającego w wysokości 10% kwoty opisanej w § 3 ust. 1. 

2. Wypowiedzenie umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych kar 

umownych przez Zamawiającego. 

3. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne zostaną potrącone z przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. W przypadku rażących uchybień w dostawie Zamawiający ma prawo do wstrzymania 

płatności do czasu ich usunięcia. 

 

§ 10. 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 11. 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach: 

a) zmian niedotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

b) zaistnienia, po zwarciu niniejszej umowy, przypadku siły wyższej, przez którą,  

na potrzeby niniejszego warunku, należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

niezależnym, którego Zamawiający lub Wykonawca nie mogli przewidzieć przed 

zawarciem niniejszej umowy oraz którego nie mogli uniknąć, ani któremu nie mogły 

zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar 

i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, zaraza, ataki terrorystyczne, działania wojenne, 

nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii 

elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, 

c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ  

na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Zamawiającego i Wykonawcy, 

d) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w niniejszej umowie, 

których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie 

rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 

zapisów, 

e) dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub jej oznaczenia i danych, 

f) zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów 

i usług (VAT), 

g) zmiany w zakresie przedmiotu umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest 
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skutkiem zmiany przepisów prawa, 

h) wynagrodzenie umowne może ulec zmianie w przypadku ograniczenia lub zwiększenia 

przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

i) istotnej zmiany cen jednostkowych produktów ze względu na sezonowość lub radykalne 

zmiany cen produktów na rynku. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy pod 

rygorem nieważności. 

3. Przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub 

powstałych przy jej realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 12. 

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 13. 

Sprawy sporne mogące wynikać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 14. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

 

                      Zamawiający  Wykonawca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


