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Zapytanie ofertowe z dnia 24.11.2022 r.   

„Dostawa artykułów żywnościowych do kuchni 

             w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stężycy na rok 2023”. 

Zamówienie poniżej 30 tys. Euro 

I. Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny,  08-540 Stężyca, ul. Królewska 2a 

Tel. (81) 8663150,   e-mail: zsstezyca@onet.eu 

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na Dostawę artykułów żywnościowych  

do kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stężycy na rok 2023. 

 

II. Przedmiot zamówienia: 

      Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych z grupy kodów (kod 

CPV03221000-6, CPV03222300-6, CPV03212100-1, CPV03222110-7,CPV15331170-9, 

CPV15220000-6, CPV03142500-3, CPV15800000-6, CPV15100000-9, CPV15112000-6, 

CPV15131130-5, CPV15500000-3, CPV15511000-3, CPV15842300-5, CPV15810000-9             

do Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Stężycy. Dostawy (sukcesywne) obejmują 

dostarczanie produktów z pominięciem wakacji oraz innych dni wolnych. 

1. Żywność będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać warunkom jakościowym 

zgodnym z obowiązującymi atestami, Polskimi Normami, prawem żywnościowym oraz                

z obowiązującymi zasadami GHP/GMP i systemu HACCP lub Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem żywności zgodnym z ISO 22000:2005 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonej 

żywności do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia określonych na 

czytelnych etykietach. 

3. Cechy dyskwalifikujące zamawiane artykuły: niewłaściwe opakowanie, uszkodzone 

opakowanie, brak  prawidłowego oznaczenia na opakowaniu pozwalającego na rozpoznanie 

producenta, daty przydatności do spożycia, nietypowe dla produktu barwa, zapach, smak, 

konsystencja, oznaki zmian dyskwalifikujących produkt pod względem jakości, m.in. oznaki 

zepsucia, zapleśnienia, obecność zanieczyszczeń fizycznych. 

4. W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej 

Zamawiający odmówi przyjęcia towaru i zgłosi niezwłocznie reklamację telefonicznie w dniu 

dostawy. Wykonawca zobowiązuje się odebrać i wymienić żywność nie spełniającą wymagań 

jakościowych na wolną od wad max do 4 godzin od dnia i godziny jego zgłoszenia i na 

własny koszt. Wykonawca podpisuje odbiór żywności nie spełniającej wymagań. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części stanowi załącznik nr 1-7. 

Podane ilości produktów w poszczególnych częściach nie stanowią ostatecznego rozmiaru 
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zamówienia, mogą zostać zmniejszone w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego,             

w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłoszenia roszczeń z tytułu 

niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw lub zmniejszone               

w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych 

zmniejszeniem ilości i wartości dostaw. 

7. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen netto w trakcie realizacji umowy. Cena 

jednostkowa brutto oferowanych produktów może ulec zmianie jedynie w przypadku 

wprowadzenia innej, niż dotychczasowa, stawki VAT. 

 

Podstawą wyboru ofert będzie najkorzystniejsza oferta brutto. 

 

1. Realizacja  zamówienia: od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. 

2. Dostawy do Zamawiającego Wykonawca ma realizować własnym środkiem transportu, 

po zamówieniu ze strony Zamawiającego: telefon, e-mail, pismo. 

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na 

jedną lub więcej części zamówienia. Oferta złożona na konkretną część zamówienia 

powinna zawierać wszystkie pozycje wymienione w danej części. 

4. Oferta nie zawierająca wszystkich pozycji w danej części zostanie odrzucona. 

5. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowo – cenowym stanowiącym załącznik Nr 1-7. 

6. Dostawa artykułów spożywczych na adres: 08-540 Stężyca, ul. Podwale 9. 

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 

 

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (zał. nr 8) oraz 

formularz cenowo – ofertowy – wg załączonego wzoru formularza ofertowego – załącznik  

nr 1-7. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześnie niż                         

6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej – w postaci oryginału lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 

podpisywania oferty. 

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 57 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) 
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IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie, za pomocą telefonu lub drogą elektroniczną: 

Tel.: (81) 8663150 

e-mail: zsstezyca@onet.eu 

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się                                  

z Wykonawcami. 

 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia. Osobami wskazanymi do 

kontaktu są: Agnieszka Kępa – intendent w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stężycy,  

w godzinach pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, tj.: poniedziałek – piątek w godz.:   

7
00

 – 15
00

 pod numerem telefonu: (81) 7184759 lub Marek Błachnio – dyrektor Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Stężycy pod numerem telefonu: (81) 8663150.  

 

VI. Miejsce, termin oraz sposoby składania ofert. 

 

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w wybrany sposób: 

- osobiście/pocztą/kurierem na adres: 08-540 Stężyca, ul. Królewska 2a. 

- za pośrednictwem Internetu na adres e-mailowy: zsstezyca@onet.eu 

 

Ofertę należy złożyć do dnia 09.12.2022 r. do godziny 14
00

. Oferty dostarczone po upływie 

określonego czasu nie zostaną uwzględnione w postępowaniu. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2022 r. o godz. 10
00

. O wynikach postępowania 

Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie/za pośrednictwem poczty elektronicznej  

w ciągu 7 dni od dnia otwarcia i rozstrzygnięcia postępowania.                               

 

1.  Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym należy przedstawić cenę brutto za 

wykonanie/udzielanie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT. 

Należy podać cenę jednostkową za daną część lub cenę całego zamówienia. 

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku oraz słownie. 
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3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia 

w tym cena dostawy na miejsce. 

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych 

polskich. 

 

VII. Kryterium wyboru oferty. 

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena brutto za daną część lub w przypadku ofert 

całościowych za całe zamówienie. 

 

VIII. Informacje o formalnościach. 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 

Wykonawców,  którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez 

przeprowadzenia ich ponownej oceny. 
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Załącznik nr 1 

………………………………. 

   Pieczęć firmowa dostawcy 

 

 

Część 1. Formularz asortymentowo – cenowy: MIĘSO ŚWIEŻE, WĘDLINY I DRÓB 

L.p. Nazwa towaru Ilość Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto 

1. karkówka wieprzowa bez kości 100 kg   

2. schab wieprzowy bez kości 220 kg   

3. udo z kurczaka (ćwiartka) 250 kg   

4. żeberka wieprzowe 15 kg   

5. filet z kurczaka bez kości i bez skóry 160 kg   

6. szynka wieprzowa – jabłko (mięso) 350 kg   

7. parówki wieprzowe (71% mięsa) 70 kg   

8. kiełbasa cienka wiejska 60 kg   

9. boczek wędzony 2 kg   

10. kurczak świeży 160 kg   

11. korpusy 40 kg   

12. wołowina antrykot 40 kg   

13. wołowina miękka - udziec 50 kg   

14. polędwica sopocka 15 kg   

15. kiełbasa szynkowa 10 kg   

16. schab drobiowy 15 kg   

17. łopatka pieczona 8 kg    

18. szynka wieprzowa do kanapek 12 kg   

19. kiełbasa żywiecka 20 kg   

20. ogonówka 12 kg   

21. filet indyczy 20 kg   

22.  kości wieprzowe schabowe 10 kg   

23. filet indyczy wędzony 7 kg   

24. kiełbasa podwawelska 40 kg    

25. polędwica drobiowa 16 kg   
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26. kiełbasa krakowska 10 kg   

27. kiełbasa wiejska z indyka 2 kg   

28. pierś pieczona z indyka 5 kg   

29. podudzie z kurczaka 70 kg   

OGÓŁEM  

 

Wędlina pakowana do 1kg.  Mięso i wędliny produkt Polski 

 

 

…………………….. dn. ……………………….. 

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

                                                                                       Podpis(y) i pieczęć imienna osób 

                                                                          uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 

………………………………. 

   Pieczęć firmowa dostawcy 

 

Część 2. Formularz asortymentowo – cenowy: MLEKO I PRODUKTY MLECZARSKIE 

 

L.p. Nazwa towaru Ilość Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto 

1. śmietana 500 ml 30% 25 szt.   

2. śmietana 330 ml 18% 50 szt.   

3. twaróg półtłusty 70 kg   

4. mleko 1 litr 3,2% UHT 360 l   

5. serek topiony bloczek 100g 40 szt.   

6. ser żółty 6 kg   

7. Ser topiony w plastrach 50 szt.   

8.  śmietana 500 ml 18% 

homogenizowana 

40 szt.   

9. śmietana 500 ml 18% 120 szt.   

OGÓŁEM  

 

 

 

………………………………….. 

     Pieczęć firmowa dostawcy 
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Załącznik nr 3 

………………………………. 

   Pieczęć firmowa dostawcy 

 

Część 3. Formularz asortymentowo – cenowy: JAJA ŚWIEŻE 

 

L.p. Nazwa towaru Ilość Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto 

1. Jaja kurze świeże 3 klasy A 2000 szt.   

OGÓŁEM  

 

 

 

 

………………………………. 

   Pieczęć firmowa dostawcy 
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Załącznik nr 4 

………………………………. 

   Pieczęć firmowa dostawcy 

 

Część 4. Formularz asortymentowo – cenowy: MROŻONE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE  

I RYBY 

L.p. Nazwa towaru Ilość Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto 

1. truskawka (450g) 20 szt.   

2. filet rybny miruna (bez skóry) 90 kg   

3. filet rybny dorsz (bez skóry) 100 kg   

4. kalafior mrożony (450g) 100 szt.   

5. brokuły mrożone (450g) 100 szt.   

6. pyzy z mięsem (450g) 15 szt.   

7. mieszanka kompotowa (450g) 200 szt.   

8. marchew mrożona cała  

(małe marcheweczki) 

50 szt.   

9. frytki 2,5 kg do pieczenia  10 szt.   

10. fasolka szparagowa (450g) 90 szt.   

11. mieszanka lubelska (450g) 35 szt.   

12. warzywa na patelnię (450g) 5 szt.   

13. zupa pieczarkowa mrożona (450g) 15 szt.   

14. szpinak (450g) 20 szt.   

15. Filet rybny okoń 20 kg   

16. filet rybny morszczuk  

(bez skóry)  

50 kg   

OGÓŁEM  

 

 

………………………………. 

   Pieczęć firmowa dostawcy 
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Załącznik nr 5 

………………………………. 

   Pieczęć firmowa dostawcy 

 

Część 5. Formularz asortymentowo – cenowy: ŚWIEŻE OWOCE I WARZYWA 

L.p. Nazwa towaru Ilość Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto 

1. ziemniaki – Irga, Bryza 2500 kg   

2. ziemniak młody 600 kg   

3. marchew 300 kg   

4. pietruszka 120 kg   

5. cebula 110 kg   

6. por 150 szt.   

7. seler 100 kg   

8. pomidor 50 kg   

9. szczypiorek 70 szt.   

10. rzodkiewka 150 szt.   

11. koperek  50 szt.   

12. natka pietruszki 20 szt.   

13. kapusta młoda 25 szt.   

14. kapusta biała 70 kg   

15. kapusta pekińska 60 kg   

16. kapusta czerwona 45 kg   

17. burak czerwony 130 kg   

18. kapusta kiszona 200 kg   

19. ogórek kiszony 40 kg   

20. jabłko 1500 kg   

21. banan 800 kg   

22. mandarynka 150 kg   

23. pomarańcza 200 kg   

24. kiwi 50 kg   

25. gruszka 200 kg   

26. ogórek świeży 80 kg   
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27. nektarynka 80 kg   

28. śliwka węgierka 50 kg   

29. brzoskwinia 80 kg   

30. winogrono 30 kg   

31. arbuz 20 kg   

32. truskawka świeża 30 kg   

33. papryka świeża 20 kg   

34. sałata lodowa 150 szt.   

35. sałata masłowa 30 szt.   

36. cytryny  8 kg   

37. czosnek główka 40 szt.   

38. imbir świeży 1 kg   

39. seler naciowy 20 szt.   

OGÓŁEM  

 

 

 

……………………………………… 

       Pieczęć firmowa dostawcy  
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Załącznik nr 6 

 

………………………………. 

   Pieczęć firmowa dostawcy 

 

 

Część 6. Formularz asortymentowo – cenowy: ARTYKUŁY SPOŻYWCZE SYPKIE, 

KONCENTRATY, PRZYPRAWY, PRZETWORY 

L.p. Nazwa towaru Ilość Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto 

1. sól warzona 1kg  70 kg   

2. pieprz czarny, mielony 20g 50 szt.   

3. pieprz ziołowy 20g 50 szt.   

4. przyprawa do drobiu 30g 35 szt.   

5.  przyprawa uniwersalna 

warzywna 1 kg 

15 szt.   

6. majeranek 16g 30 szt.   

7. przyprawa w płynie 1l. 15 szt.   

8. sos pieczeniowy ciemny 30g 10 szt.   

9. cukier 1 kg 110 kg   

10. mąka pszenna typ. 450 1 kg 140 kg   

11. koncentrat pomidorowy  

200g  30% 

80 szt.   

12. kwasek cytrynowy 20g 15 szt.   

13. ryż w saszetkach 4x100g biały 180  szt.   

14. kasza jęczmienna średnia 400g  40 szt.   

15. makaron ½ kg – 4-jajeczny  300 szt.   

16. makaron razowy 500g  40 szt.   

17. makaron łazanki 500g  40 szt.   

18. olej rzepakowy 0,9l 120 szt.   

19. fasola średnia 400g – biała 40 szt.   

20. syrop owocowy 420 ml – malina, 

wiśnia, truskawka, porzeczka. 

200 szt.   

21. kasza jęczmienna saszetki 4x100g 200 szt.   
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22. kasza jaglana 0,5 kg 20 szt.   

23. bazylia suszona 10g 2 szt.   

24. bułka tarta 500g 120 szt.   

25. kasza gryczana w saszetkach 4x100g 200 szt.   

26. koperek suszony 10g 3 szt.   

27. ogórek konserwowy 900g 45 szt.   

28. płatki kukurydziane 250g 25 szt.   

29. groch łuskany 400g 40 szt.    

30. żurek 65g 60 szt.   

31. liść laurowy 6g 25 szt.   

32. ziele angielskie 6g 10 szt.   

33 zioła prowansalskie 10g 15 szt.   

34. barszcz biały 65g 60 szt.   

35. szczaw w słoiku 300g 50 szt.   

36. ketchup 500g  20 szt.   

37. barszcz czerwony w proszku 170g 6 szt.   

38. chrzan tarty 300g  40 szt.   

39. groszek konserwowy 400g 4 szt.   

40. dżem (różne smaki) 260g 

niskosłodzony 

25 szt.   

41. papryka ostra, słodka 20g 3 szt.   

42. oliwa do sałatek 1l 2 szt.   

43 baton wieloziarnisty z niską 

zawartością cukru 

500 szt.   

44. czekolada mleczna  200 szt.   

45. serki homogenizowane 

waniliowe z twarogu 

odtłuszczonego  155g 

1000 szt.    

46. serki homogenizowane waniliowe  

z niską zawartością tłuszczu i cukru 

(mniej niż 8%) 220g 

850 szt.   

47 jogurt owocowy pitny  400 szt.   

48 jogurt owocowy  

z niską zawartością tłuszczu i cukru 

600 szt.   

49. jogurt naturalny 400 ml 80 szt.   

50. deser mleczno-czekoladowo-

orzechowy 

200 szt.   
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51. sok przecierowy z „dzióbkiem”  

w wydaniu kieszonkowym  

1200 szt.   

52. ryż sypki 1kg 30 szt.   

53. herbata ekspresowa 100szt 10 szt.   

54. herbata granulowana 100g 30 szt.   

55. herbata liściasta 100g 10 szt.   

56. kasza manna 1kg 15 szt.   

57. mąka ziemniaczana 1kg 20 szt.   

58. sos do spaghetti 400g  50 szt.    

59 miód naturalny 370g 400 szt.   

60. herbata ekspresowa owocowa 

100g 

30 szt.   

61 rosołki wołowe 2 szt.   

62. rosołki drobiowe 2 szt.   

63. rosołki żeberka 2 szt.   

64. kostka mięsna 2 szt.   

65. rosołki grzybowe 2 szt.   

66 Delikat czerwony do mięs 200g 20 szt.   

67. kakao rozpuszczalne 10 szt.   

68. kawa zbożowa 10 szt.   

69. kawa zbożowa z błonnikiem 10 szt.   

70. konserwa rybna w oleju  

- makrela 

25  szt.   

71. herbatniki szkolne 1000 szt.   

72. chrupki kukurydziane zwykłe 15 szt.   

73. płatki śniadaniowe różne 30 szt.   

74. Ciastka o kształcie misia 300 szt.   

75. Wafelki z kremem nugatowym  

i orzechami laskowymi 

500 szt.   

76. Krem cukrowo-tłuszczowy  

z dodatkiem orzechów laskowych  

i kakao 200g 

10 szt.   

77. batoniki wafelki w czekoladzie 900 szt.   

78. Marmolada twarda wieloowocowa 1 kg   

79. powidła śliwkowe 280g 15  szt.   

80. drożdże 0,5 kg   

81. cukier waniliowy 32g 15 szt.   
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82. proszek do pieczenia 32g 10 szt.   

83. smalec 200g 40  kostek   

84. masło extra z zawartością 82% 

tłuszczu 200g  

60 szt.   

85 masło osełka 300g 200 szt.   

86. Margaryna do pieczywa  

z masłem 500g 

80 szt.   

87. kisiel 40 szt.   

88. budyń 40 szt.   

89 sól czosnkowa 40 szt.   

90 pieprz cytrynowy 3 szt.   

91 ryż ciemny w saszetkach 4x100  6 szt.   

92.  rosołki cielęce 3 szt.   

93. zupa pieczarkowa proszek 15  szt.   

94. zupa ogonowa proszek 8 szt.   

95. margaryna do wypieków, 

gotowania i smażenia  

o zawartości tłuszczu 72% 

10 szt.   

96. galaretka sypka  25 szt.   

97. lizaki 100 szt.   

98. cukier puder 2 kg   

99. wafle suche duże 10 szt.   

100. ziarenka smaku uniwersalne 

200g 

30 szt.   

101. pasztet drobiowy z dużą 

zawartością mięsa i obniżoną ilością 

tłuszczu 155g 

20 szt.   

102. bombonierka  z orzechem 

laskowym w karmelu, z kremem 

nugatowym, pokrytym czekoladą 

200 szt.   

103. czekolady gorzkie 64% kakao 250 szt.   

104. croissant z nadzieniem kakaowym 50 szt.   

105. czekoladowy baton z kremem  

z orzechami laskowymi oblany 

polewą czekoladową 

50 szt.   

106. jajko niespodzianka 50 szt.   

107. kasza Kuskus 400g 50 szt.   

108. musztarda 200g 6 szt.   

109. sos truskawkowy i inne 2 szt.   
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110. ciastka biszkoptowe z galaretką 

owocową polane czekoladą 

500 szt.   

111. wafelki kakaowe 7  kg   

112. cukierki owocowe 4 kg   

113. cukierki czekoladowe 5 kg   

114. jogurt naturalny mały 600 szt.   

115. mus owocowy lub warzywny 700 szt.   

116. przecier pomidorowy  

w kartonikach 

20 szt.   

117. płatki ryżowe 15 szt.   

118. płatki owsiane 15 szt.   

119. barszcz biały w butelce 15 szt.   

120. żurek w butelce 15 szt.   

121. barszcz czerwony w butelce 15 szt.   

122. wafle ryżowe 10 szt.   

123. mleko zwykłe 0,2 l 200 szt.   

124. mleko smakowe 0,2 l 200 szt.   

125. ciastka owsiane 185 g 50 szt.   

126. woda mineralna n/g 0,3 l 200 szt.   

127. soczek w kartoniku 0,2 l 200 szt.   

128. serek wiejski o niskiej zawartości 

cukru i tłuszczu 

200 szt.   

OGÓŁEM  

 

 

 

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

       Pieczęć firmowa dostawcy 
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Załącznik nr 7 

………………………………. 

   Pieczęć firmowa dostawcy 

 

Część 7. Formularz asortymentowo – cenowy: PIECZYWO, WYROBY PIEKARSKIE  

I CIASTKARSKIE 

 

Lp. Nazwa towaru Ilość Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto 

1. chleb krojony 500g 600 szt.    

2. chleb razowy 500g z ziarnem 

krojony 

40 szt.   

3. bułka kajzerka 1000 szt.   

4. bułka grahamka   500 szt.   

5. bułka wrocławska krojona 60  szt.   

6. chałka 80 szt.   

7. pierożki brzoskwiniowe 15 kg   

8. słomka ptysiowa 3 kg   

9. drożdżówki z owocami 20 kg   

10. paluchy 700 szt.   

11. ciasto drożdżowe 15 kg   

12. kulki serowe 20 kg   

13. chleb słońce 50 szt.   

14. chleb babuni połówki krojony 15 szt.   

15. słodki rogal 100 szt.   

16 paluch z morelą 150 szt.   

17. mini pączki 20 kg   

18. drożdżówki (różne) 900 szt.   

19. babka zebra  15 szt.   

20. babka cytrynowa 15 szt.   

21. ciastka domowe 25 szt.   

22. pączki 800 szt.   

23. ciasto biszkoptowe z masą 5 kg   

24. bułki maślane 90g 50 szt.   
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25. bułka śniadaniowa 35g 100 szt.   

26. bułka kukurydziana z dynią 100 szt.   

OGÓŁEM  
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Załącznik nr 8 

……………………………………… 

       Pieczęć firmowa dostawcy 

 

Formularz ofertowy 

 

W związku z udziałem w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na 

 „Dostawę artykułów żywnościowych do kuchni 

w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Stężycy na rok 2023” 

składam/y niniejszą ofertę: 

L.p. Nazwa zadania Składana oferta* 

Część 1. mięso świeże, wędliny i drób  

Część 2. mleko i produkty mleczarskie  

Część 3. jaja świeże  

Część 4. mrożone artykuły spożywcze i ryby  

Część 5. świeże owoce i warzywa  

Część 6. artykuły spożywcze sypkie, koncentraty, przyprawy, 

przetwory 

 

Część 7. Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie  

*przy odpowiednim zadaniu wpisać „TAK” oraz wypełnić formularz asortymentowo – 

cenowy dla danej części. 

 

1. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń 

oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

2. Oferuję/my wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie Części ……………….. 

    za łączną cenę brutto: ……………………………. PLN 

Załącznikami do ofert są: 

a) kserokopia aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego do 

występowania w obrocie prawnym 

b) b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

 

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

                                                                                                                   Podpis 

……………………………………… 

        (Oznaczenie Wykonawcy) 
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Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia …………… w trybie 

……………….…..na ……………………………………………………….………………….. 

(przedmiot zamówienia) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 57 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy Prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

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

                                                                                                     Podpis Wykonawcy 


