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POSTĘPOWANIE    O    UDZIELENIE   ZAMÓWIENIA   
PUBLICZNEGO  O  WARTO ŚCI  SZACUNKOWEJ  -  

PONIśEJ 133  000 EURO  
PROWADZONE   W   TRYBIE  PRZETARGU  

NIEOGRANICZONEGO 
 
                         

     

I .  Nazwa i adres Zamawiającego : 

        BURSA GDAŃSKA 
w: GDAŃSKU                        kod: 80–845 

ulica: Podwale Staromiejskie numer domu: 51/52  

telefon: (58) 301 36 64 faks: (58) 301 36 64 

REGON: 22 00 86 853 NIP: 583 29 08 238 

e–mail: bursa.gdanska@info.progman.pl 

Sprawę prowadzą: pani Janina Nasuto – starszy intendent  

 pani Ewa Ruszkiewicz – starszy intendent 

 

II.  Tryb udzielenia zamówienia  
 

• Zamówienie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39  
Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia . 
 
1. Przedmiot zamówienia:   

• SprzedaŜ, dostawa i wniesienie artykułów spoŜywczych do Bursy Gdańskiej przy ul. 
Podwale Staromiejskie 51/52  oraz na ul. Lastadia 41 w Gdańsku. 

• Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na pakiety zawarty jest w 
załącznikach do SIWZ. 

 
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV 

• 03.00.00.00 – Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne 
• 03.20.00.00 – ZboŜa, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy 
• 15.00.00.00 – śywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne 
• 15.10.00.00 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 
• 15.20.00.00 – Ryby przetworzone i konserwowane 
• 15.30.00.00 – Owoce, warzywa i podobne produkty 
• 15.40.00.00 – Oleje, tłuszcze zwierzęce lub roślinne 
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• 15.50.00.00 – Produkty mleczarskie 
• 15.60.00.00 – produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych 
• 15.80.00.00 – RóŜne produkty spoŜywcze 
• 15.90.00.00 – Napoje, tytoń i produkty podobne 

 
IV . Oferta wspólna 
 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  
Ustanawiają wtedy pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia. 
JeŜeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zostanie wybrana, 
zamawiający moŜe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców. 

 

V . Opis części zamówienia, jeŜeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych. 
 
Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert na wybrane lub na wszystkie części zamówienia  
zgodnie z poniŜej wymienionymi pakietami: 

• Pakiet nr 1 Mięso i drób 
• Pakiet nr 2 Wędliny 
• Pakiet nr 3 Pieczywo 
• Pakiet nr 4 Artykuły spoŜywcze 
• Pakiet nr 5 Ryby 
• Pakiet nr 6 Warzywa korzeniowe, kiszone 
• Pakiet nr 7 Warzywa, owoce, jajka 
• Pakiet nr 8 MroŜonki, lody 
• Pakiet nr 9 Artykuły mleczarskie 

Zamawiający nie dopuszcza natomiast składania ofert na poszczególne części w obrębie 
pakietu. 

 
VI . Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniaj ących.  
 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających , o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 
Ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
VII . Oferta wariantowa. 
 
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania oferty wariantowej . 
 

VIII . Termin realizacji zamówienia . 
 
Wymagany termin realizacji zamówienia :  do 31.12.2010r.  
Zamówienia będą składane telefonicznie na jeden dzień przed dostawą przez osobę upowaŜnioną 
sukcesywnie, wg bieŜących potrzeb Zamawiającego. 
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IX . Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny 
spełniania tych warunków: 
 

Na podstawie art 22 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy , którzy spełniają następujące warunki : 

 
 a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy          
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  
 b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 
 c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia    
 d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
Spełnienia tych warunków Zamawiający będzie oceniał na podstawie dostarczonych oświadczeń i 
dokumentów. 
      
X. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć        
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu. 
  
W celu potwierdzenia , Ŝe wykonawca: 
- spełnia warunki , stawiane wykonawcom przez zamawiającego oraz nie podlega wykluczeniu 
na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. – Prawo zamówień publicznych 
oferta musi zawierać następujące dokumenty: 
 
a/ Oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których     
mowa w punkcie IX, (art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. - Prawo      
zamówień publicznych )   (załącznik nr  3  do SIWZ) 
 
b/ Oświadczenie, Ŝe oferent zapoznał się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

wraz z załącznikami do Specyfikacji oraz, Ŝe zapoznał się i uzyskał na własną 
odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje o warunkach, w których będzie 
realizowany przedmiot zamówienia i uwzględnił je w kalkulacji ceny oferty. 

 
c/ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

 
d/ Zaświadczenia właściwego Naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega 
z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub 
zaświadczenie, Ŝe uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – 
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 
e/Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy  ( załącznik  nr 1   do SIWZ ).   
f/Prawidłowo wypełniony formularz cenowy (załącznik 2a-2i do SIWZ) 
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g/ Zatwierdzony przez Wykonawcę projekt UMOWY. ( załącznik nr  5 do SIWZ ) 
 
Jeśli kopię dokumentu  potwierdza Wykonawca, to kopia musi zawierać – oświadczenie 
„za zgodność z oryginałem” wraz  z pieczątką imienną i podpisem lub pieczątką firmową                            
i podpisem, osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania WYKONAWCY w obrocie 
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi – co najmniej 
na jednej stronie tej kopii.  
 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złoŜyli 
dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich 
uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. 
 
 

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się  zamawiającego z wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 
 
1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Wykonawcy przekazują pisemnie. 
2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

za pomocą faxu lub drogą elektroniczną. Przekazywane oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje uwaŜane będą za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotrze do adresata przed 
upływem określonego terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Ww. dokumenty 
naleŜy przesyłać na numery i adresy Zamawiającego podane w Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający przesyłać będzie informacje na numery i adresy przekazane przez 
Wykonawców w trakcie prowadzonego postępowania. 

3. Wszelkie informacje związane z toczącym się postępowaniem  Zamawiający przekazuje 
Wykonawcom pisemnie. 

 
 
XII . Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do porozumiewania się 
z wykonawcami są:  
 
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: 

pani Janina Nasuto – 58 305 41 14 

pani Ewa Ruszkiewicz – 58 301 36 64 

Ww. pracownicy urzędują w siedzibie zamawiającego w godzinach 8.00 – 14.00. 
 
XIII .   Wymagania dotyczące Wadium.  
 
Zamawiający nie Ŝąda od wykonawców wniesienia wadium. 
                                                     
XIV . Termin zwi ązania ofertą. 
 
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. 
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XV . Opis sposobu przygotowania ofert . 
 
1) Oferta musi być sporządzona , pod rygorem, niewaŜności – wyłącznie w formie pisemnej, 
w języku polskim, pismem czytelnym, (zamawiający odrzuci ofertę złoŜoną w innej formie , np. za 
pomocą faksu lub w formie elektronicznej).  
 
Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu i pieczęci imiennej  lub podpisu 
i pieczęci firmowej, osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie 
gospodarczym , zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi .  
JeŜeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy 
naleŜy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upowaŜnienie.  
 
Poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie  oraz opatrzone podpisem ( 
parafką ) osoby lub osób podpisujących ofertę.  
        
 Cena oferty musi być podana cyfrowo ( z wyodrębnieniem podatku VAT )  i słownie .  
    
 Wykonawca  ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę . 
 
 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
  
2) Ofertę naleŜy złoŜyć wg. formularza ofertowego. 
 
3Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia . 
 

XVI. Miejsce, termin  i sposób składania ofert   

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 
21.12.2009 r. do godziny 11.30 w sekretariacie bursy gdańskiej ul. Podwale Staromiejskie 51/52 
Oferty przesłane pocztą (państwową lub kurierską) powinny wpłynąć przed tym terminem. Zaleca 
się aby ofertę złoŜyć w dwóch kopertach (opakowaniach) zabezpieczonych przed otwarciem. 
Koperta zewnętrzna (opakowanie zewnętrzne) z napisem „Dostawa artykułów spoŜywczych”. Na 
kopercie zewnętrznej (opakowaniu zewnętrznym) umieścić adres Zamawiającego oraz adres 
zwrotny Oferenta. Dodatkowo naleŜy umieścić dopisek: „Nie otwierać przed godziną 12.00; dnia 
21.12.2009r.”.  Koperta wewnętrzna (opakowanie wewnętrzne) opieczętowana, z dokładną nazwą i 
adresem oferenta i oznaczeniem „ Dostawa artykułów spoŜywczych” . Wykonawca moŜe 
wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę przed upływem terminu do składania 
ofert, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zamiarze wprowadzenia zmian 
lub wycofaniu oferty. Przesyłkę dotyczącą ww. spraw naleŜy opatrzyć odpowiednio dopiskiem 
„OFERTA ZAMIENNA” lub „WYCOFANIE OFERTY”.  

2. Oferty złoŜone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 
 
XVII . Otwarcie ofert .  
 
1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert  zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 
2) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 21.12.2009 r. o godz. 12.00. w siedzibie 
zamawiającego przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52, Gdańsk 
 Wykonawcy  mogą uczestniczyć w publicznym  otwarciu ofert. 
      
 Podczas otwarcia ofert podane zostaną informacje , o których mowa w art. 86 ust. 4. ustawy 
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Prawo Zamówień Publicznych . 
    
 W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, informacje te zamawiający 
prześle wykonawcy na jego pisemny wniosek. 
 
XVIII . Opis sposobu obliczenia ceny w formularzu ofertowym. 
 
1) W formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji) naleŜy podać      
cenę netto,  stawkę oraz kwotę podatku VAT, oraz cenę brutto w polskich złotych (PLN).  
 
2) Formularze ofertowe naleŜy wypełnić oddzielnie do kaŜdego pakietu, do którego będzie 
przystępował Wykonawca. 
 
3) Do porównania ofert zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za całość oferty        
określoną w PLN .  
 

 

XIX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone           
rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.  
 
1) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN. 
 

XX . Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze               
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
 
1. Pod uwagę będzie brana cena brutto za poszczególne pakiety, waga kryterium - cena 100 %. 
 
2. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym nie odrzuconym ofertom zostaną przyznane punkty wg 
następującego wzoru : 
 
 
                                       najniŜsza cena brutto z pośród ofert 
Ilość punktów= -------------------------------------------------------------   X    100 
                                              cena brutto z oferty badanej 

 
Wykonawca, który przedstawi najniŜszą cenę otrzyma maksymalną ilość 100 punktów, a jego oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą.  
Pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę punktów obliczoną zgodnie z powyŜszym wzorem. 
 
3. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. W pierwszej kolejności ocenie będzie 

podlegało spełnienie warunków formalnych. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 i 2 moŜe 
zaŜądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych ofert oraz moŜe 
dokonać poprawek oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści oferty zgodnie z 
zapisami art. 87 Ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
złoŜona. 

 
4. W dalszej kolejności komisja oceniać będzie spełnienie warunków określonych w specyfikacji. W 

odniesieniu do oferentów, którzy spełnili postawione warunki, komisja dokona oceny ich ofert 
zgodnie z kryteriami i warunkami określonymi w specyfikacji. 
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XXI . Informacje o formalno ściach jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze  oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
JeŜeli zamawiający dokona wyboru oferty zgodnie z przepisami ustawy, zobowiązuje się do 
zawarcia umowy w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze 
oferty, nie później jednak niŜ przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający moŜe określić 
krótszy termin na zawarcie umowy, jeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie 
złoŜona tylko jedna oferta. 
 ( projekt umowy – Załącznik nr 5 załączony do SIWZ ) 

 
XXII.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.  
 
Zamawiający nie Ŝąda od wykonawców  wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy . 

 
XXIII . Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści           
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
  
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę z punktu 
widzenia kryteriów wyboru ofert, przyjętych w niniejszej Specyfikacji. 
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym 
pismem. 
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 
Specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 
4. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5. do niniejszej Specyfikacji.  
 
XXIV . Protesty, odwołanie i skarga. 
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z zasadami określonymi w Dziale VI (art. 

179-198) Ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
 
XXV.  Załączniki do specyfikacji stanowią: 
 
a/ formularz ofertowy         (załącznik nr 1) 
b/formularz cenowy           (załącznik 2a-2i) 
c/ oświadczenie  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, (art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r . P. z. p. z póź. Zmian. )      (załącznik nr 3) 
d/ oświadczenie innego podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 
wykonania zamówienia (jeŜeli dotyczy).      (załącznik nr 4) 
e/ projekt umowy,         (załącznik nr 5) 
f/ oświadczenie, Ŝe oferent zapoznał się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz 
z załącznikami do Specyfikacji oraz, Ŝe zapoznał się i uzyskał na własną odpowiedzialność i ryzyko 
wszelkie istotne informacje o warunkach, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia 
i uwzględnił je w kalkulacji ceny oferty.      (załącznik nr 6) 
g/ informacja dotycząca zestawu dokumentów wymaganych od wykonawców biorących udział 
w postępowaniu o  udzielenie zamówienia publicznego    (załącznik nr 7) 
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Załącznik nr 1 
  
 

FORMULARZ OFERTY 

na nabycie na podstawie umowy sprzeda Ŝy  

i dostarczenie artykułów spo Ŝywczych 
 

1 Dane oferenta. 
 Pełna nazwa oferenta. 

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

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

Adres: 

Miejscowość: ................................................................... kod: ........–............... 

Ulica: .............................................................. nr domu: ................ nr lokalu: ............... 

Telefon: (..........) ..........................                         fax.: (..........) .......................... 

REGON: .......................................                         NIP: ...................................... 
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Załącznik nr 2a 
 
Pakiet nr  1 

 
FORMULARZ CENOWY  

MI ĘSO I DRÓB  
 
Lp. Nazwa asortymentu J.m. Ilość Cena 

jedn. 
netto 

Wartość netto Wartość VAT Wartość brutto 

1 Wołowina zrazówka kg 260     
2 Schab z/k kg 180     
3 Mięso szynka b/k kg 1300     
4 Mielone kg 10     
5 Karkówka z/k kg 250     
6 Karkówka b/ k kg 151     
7 Słonina kg 65     
8 Kości św kg 560     
9 Kości wędzone kg 75     
10 Ogony kg 60     
11 Smalec 250g szt 50     
12 Boczek świeŜy kg 95     
13 Boczek wędz parz kg 95     
14  Schab b/z kosci kg 360     
15 Boczek gotowany kg 55     
16 Jelita kg 2     
17 Szkielety z kurczaka kg 116     
18 Skrzydełka z kurczaka kg 50     
19 Szyje indycze kg 15     
20 Udka z kurczaka kg 620     
21 Filet z kurczaka kg 650     
22 Filet z indyka kg 113     
23  Kurczak  kg 85     
24 Wątróbka z drobiu   kg 125     
25 Gołąbki w słoiku 0,5 kg szt 50     
26 Pulpety w słoiku 0,5 kg szt 50     
27 Fasolka po bretońsku w 

słoiku 0,5 kg 
szt 50     

28 Łopatka b/k kg 700     
29 Wołowina na gulasz kg 49     
30 Wołowina na rosół kg 23     
 Razem wartość brutto       
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Załącznik nr 2b 

 
Pakiet nr 2 

 
FORMULARZ CENOWY  

WĘDLINY 
 
L.P Nazwa asortymentu J.m Ilość Cena 

jedn 
netto 

Wartość netto  Wartość brutto 

1 Biała kg 30     
2 Salami kg 65     
3 Baleron  kg 25     
4 Kiełbasa zwykła 

,,krótka”*  
kg 68     

5 Krakowska  parz kg 120     
6 Kaszanka  kg 33     
7 Schab po grecku*  kg 25     
8 Martadela kg 105     
9 Ogonówka tradycyjna  kg 35     
10 Pasztetowa borowikowa kg 8     
11 Pasztetowa drobiowa kg 8     
12 Pasztetowa domowa 

wieprzowa 
kg 8     

13 Pieczeń rzymska 
wieprzowa 

kg 7     

14 Pieczeń węgierska 
wieprzowa 

kg 6     

15 Konserwa turystyczna 156 
g*- puszka 

szt 30     

16 Szynka miel 156 g -
puszka 

szt 30     

17 Filet wędzony z indyka kg 36     
18 Parówka cienka* kg 150     
19 Szynka konserwowa 

wieprzowa 
kg 168     

20 Polędwica sopocka kg 32     
21 Polędwica sopocka 

unimies* 
kg 23     

22 Polędwica  miodowa 
drobiowa* 

kg 36     

23 Polędwica drobiowa kg 23     
24 Szynka gotowana kg 55     
25 Tyrolska kg 45     
26 Szynka wieprz w bloku kg 16     
27 Mielonka konserwowa kg 114     
28 Szynka kanapkowa kg 30     
29 Szynka wiejska kg 50     
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30 Metka łososiowa kg 10     
31 Szynkówka krokus* kg 45     
32 Szynkówka unimes* kg 43     
33 Przysmak z warzywami kg 16     
34 Przysmak ala konser* kg 16     
35 Przysmak marynarski* kg 16     
36 Martadela z pieczarkami kg 10     
37 Szynka tyrolska* kg 20     
38 Szynka z beczki* kg 47     
39 Szynka z zielonym 

pieprzem 
kg 29     

40 Wędzonka gajowego* kg 18     
41 Pasztecik profi  150g* 

puszka 
szt 200     

42 Paprykarz  156g *   
puszka     

szt 170     

43 Kabanosy dębowe PMB* kg 15     
44 Kabanosy  kg 15     
45 Parówka gruba/serdelka kg 150     
46 Kiełbasa Śląska 

KROKUS* 
kg 25     

47 Kiełbasa Grillowa 
,,unimies* 

kg 20     

48 Kiełbasa jarmarczna kg 30     
49 Kiełbasa z serem kg 18     
50 Kiełbasa swojska*  kg 18     
51 śywiecka podsuszona kg 30     
52 śywiecka  kg 53     
53 Salceson włoski kg 24     
54 Kura w galarecie kg 6     
55 Kiełbasa Polska kg 6     
56 Podwawelska kg 31     
57 Toruńska kg 300     
57 Raduńska kg 13     
58 Wilniuk  kg 45     
59 Kiełbasa kaszubska kg 14     
60 Krakowska sucha kg 161     
61 Wędzonka z komina kg 45     
62 Polędwica bostońska kg 73     
63 Polędwica złotopolska 

drobiowa 
kg 37     

64 Filet złocisty*  kg 17     
65 Polędwica kalifornia 

drobiowa* 
kg 15     

66 Polędwica leszczyńska 
drobiowa* 

kg 18     

67 Pierś miodowa* kg 31     
68 Szynka pieczona kg 54     
69 Pasztet zapiekany 

wieprzowy* 
kg 7     
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70 Kiełbaski smakusie* kg 9     
71 Kiełbasa polska kg 6     
72 Krakowska luksusowa*  kg 34     
 Razem wartość brutto       
  *lub równowaŜny 
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Załącznik nr 2c 
 
Pakiet nr  3 
 

FORMULARZ CENOWY  
PIECZYWO    

 
Lp. Nazwa asortymentu J.m. Ilość Cena jedn. 

netto 
Wartość 
netto 

Wartość VAT Wartość brutto 

1 Chleb zwykły 0,5 kg krojony szt 7980     
2 Chleb swojak 0,5kg krojony szt 745     
3 Chleb razowy ze 

słonecznikiem 0,5 kg 
krojony 

szt 749     

4 Chleb słoneczko krojony 0,5 
kg krojony 

szt 496     

5 Chleb dyniowy 0,5 kg 
krojony 

szt 496     

6 Chleb razowy zwykły 0,5 kg 
krojony 

szt 496     

7 Bułka maślana 60g szt 780     
8 Bułka serowa 80g szt 680     
9 Bułka zwykła 50g szt 377     
10 Bułka szwedka 90g szt 950     
11 Bułka kajzerka 50 g szt 900     
12 Bułka mak-sezam 50 g szt 430     
13 Rogal  śr.100 g szt 1105     
14 Pączki 90g szt 692     
15 Pączek parzony  90g szt 240     
16 DroŜdŜówka 80g-120g 

zwykła 
szt 2261     

17 Bułka tarta kg 474     
18 Makowiec zwijany kg 10     
19  Krajanka piernikowa kg 6     
20 Sernik kg 120     
21 Jabłecznik  kg 120     
 Razem wartość brutto       
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Pakiet nr  4          Załącznik nr 2d 

FORMULARZ CENOWY 
ART. SPOśYWCZE   

 
Lp. Nazwa asortymentu J.m. Ilość Cena jedn. 

netto 
Wartość 
netto 

Wartość 
VAT 

Wartość brutto 

1 Cukier  kg 1860     
2 Cukier brązowy kg 4     
3  Cukier puder 500 g kg 15     
4 Cukier waniliowy 1 kg szt 6     
5 Cukier waniliowy 30-32 g szt 330     
6 Sól 1 kg kg 212     
7 Grzanki 700 g z Knora* szt 6     
8 Kwasek cytr 1 kg szt 6     
9 Kwasek cytr 20 g szt 206     
10 Groszek ptysiowy 1 kg z 

Knora* 
szt 3     

11 Mąka ziemniaczana 1kg kg 19     
12 Mąka luksusowa 1 kg kg 650     
12 Mąka Ŝytnia 1 kg kg 20     
13 Mąka krupczatka 1 kg kg 10     
14 Mąka kukurydziana 400 g kg 10     
15 Makaron nitka 0,5kg szt 45     
16 Makaron świder 0.5 kg szt 210     
17 Makaron łazanka 0,5 kg szt 32     
18 Makaron 0,5 kg  szt 1108     
19 Budyń  róŜne smaki 1 kg szt 13     
20 Kisiel róŜne smaki 1kg szt 112     
21 Galaretki 1kg  szt 22     
22 Fasola Jaś 400 g szt 144     
23  Fasola Jaś 5kg szt 10     
24 Kasza manna 0,5 kg  szt 36     
25 Kasza mazurska  0,4 kg szt 350     
26 Kasza jęczmienna 0,5 kg szt 150     
27 Kasza gryczana 05,kg szt 10     
28 RyŜ  1kg szt 118     
29 Groch łuskany 5kg szt 16     
30 Groch łuskany/cały 0,5kg szt 177     
31  DroŜdŜe 100 g szt 55     
32 Musli Vitafit owocowe*  350 g szt 170     
33 Płatki cini minis*  250 g szt 16     
34 Płatki chocoszok * kul 250 g szt 9     
35 Seler konserwowy 300 g szt 16     
36 Proszek do pieczenia  1 kg szt 1     
37 Polewa czekoladowa  Carte d 

Or *1,2 kg 
szt 5     

38 Polewa owocowa Carte d Or* 
1,2 kg 

szt 5     
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39 Płatki fitnes * 250 g szt 16     
40  Płatki cookie crisp*  250 g szt 16     
41 Płatki musli * 250 g szt 290     
42 Platki corflacs 250 g  szt 280     
43 Płatki crips * 250 g szt 16     
44 Płatki cherios*  250g szt 160     
45 Płatki nestwik * 250 g szt 100     
46 Płatki gold*  250g szt 32     
47 Ocet winny 0,5 L szt 3     
48 Ocet  0,5 L szt  25     
49 Musztarda  sarepska Dagoma* 

200 g 
szt 274     

50 Musztarda 1kg szt 25     
51 Ketchup 5.5 kg szt 20     
52 Ketchup 3kg szt 30     
53 Ketchup  włocławek * 200 g szt 240     
54 Ketchup 480 g łagodny lub 

pikantny 
szt 20     

55 Ketchup 500 g szt 320     
56 Majonez  3kg szt 20     
57 Majonez  700 g  szt 178     
58 Majonez winiary 400 g * szt 228     
59 Chrzan  190 g słoik szt 40     
60 Koncentrat pomidorowy 200g 

słoik 
szt 20     

61 Koncentrat  pomidorowy 
BaŜant* 850 g puszka 

szt 120     

62 Kukurydza  w puszce 1850 g szt 5     
63  Kukurydza w puszce 

340g/280g* 
szt 195     

64 Groszek konserwowy   puszka 
240 /400g 

szt 178     

65 Groszek konserwowy  puszka  
600 g 

szt 5     

66 Grzyby suszone róŜne 1000 g szt 10     
67 Fasolka konserwowa  czerwona  

puszka 400g /200g 
szt 62     

68 Papryka konserwowa 900 g szt 35     
69 Marchew konserwowa 900 g szt 5     
70 Cebulka marynowana 300 g szt 12     
71 Szczaw konserwowany  

przecierany  słoik 900 g  
szt 74     

72 Natka susza z Knora * 150 g szt 7     
73 Ogórek konserwowy  słoik 900 

g 
szt 288     

74 Olej 1l  szt 582     
75 Margaryna – palma * szt 142     
76 Miód  wielokwiatowy 25 g* szt 3216     
77 Morela suszona 200 g szt 15     
78 Rodzynki 200 g szt 36     
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79 Oliwki 370 ml słoik szt  24     
80 Pieczarki marynowane 800 ml szt 45     
81 Śliwka suszona  1 kg szt 26     
82 Wiórki kokosowe 500 g szt 3     
83 Orzechy włoskie łuskane  100 g szt 42     
84 Orzechy laskowe łuskane 100 g szt 42     
85 Migdały 100 g szt 32     
86 Koper suszony z  Knora* szt 11     
87  Kawa rozpuszczalna nescafe*  

100 g 
szt 104     

88 Kawa naturalna tchibo Ŝółta* 
250 g  

szt 51     

89 Kawa inka 150g szt 53     
90 Herbata róŜana 100 g szt 50     
91 Herbata granulowana 100 g szt 212     
92 Kakao  200 g szt 86     
93  Kakao 100g  szt 100     
94 Herbata liściasta 100 g szt 130     
95 Herbata lipton * w saszetkach 

25 szt 
op 100     

96 Herbata elgray 25 szt* op 45     
97 DŜem 6,5 kg róŜne smaki szt 33     
98 DŜem Łowicz* 300g róŜne 

smaki słoik 
szt 100     

99 Magii z Knora* 1,04 L   
(przyprawa) 

szt 92     

100 Vegetta 1000g szt 30     
101 Kucharek,warzywko 1000 g szt 120     
102 Pistacje 500g szt 20     
103 Przyprawa do ogórków1 kg szt 2     
104 Marynata do mięsa z 750 

Knora* 
szt 3     

105 Delikat do grilla 700 g z Knora* szt 6     
106 Sezam 200 g szt 13     
107 Przyprawa w płynie cielęca/ 

kura z Knora* 
szt 2     

108 Delikat do mięsa  i innych 
potraw 700 grKnora*  

szt 25     

109 Delikat do ryb z 600 g  z  
Knora* 

szt 10     

110  Delikat do drobiu 600g z 
Knora* 

szt 26     

111 Primerbe z Knora* szt 2     
112  Czosnek w proszku 500g szt 4     
113 Cynamon 20g  szt 20      
114 Goździki 10-15g  szt 15     
115 Pieprz kolor 500g szt 3     
116 Pieprz biały500g szt 6     
117 Pieprz ziołowy 1kg szt 2     
118 Pieprz czarny 500g szt 12     
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119 Pieprz czarny mielony 20 g szt 150     
120 Pieprz ziołowy 20-30 g sztuka szt 30     
121 Papryka ostra 1kg szt 10     
122 Papryka słodka 500g szt 4     
123 Papryka słodka 1 kg szt 6     
124 Oregano 1 kg szt 1     
125 Majeranek 1kg szt 10     
126 Majeranek 500g szt 20     
127 Majeranek  15-20-g  szt 90     
128 Zioła prowansalskie 1kg szt 1     
129 Zioła prowansalskie   10 g szt 30     
130 Przyprawa do ryb 40 g szt 30     
131 Przyprawa do drobiu 20g szt 60     
132 Przyprawa szefa kuchni 2 kg z 

Knora *  
szt 5     

133 Liść laurowy 10-15g szt 175     
134 Kminek  15 g szt 15     
135 Ziele angielskie 15-20 g szt 80     
136 Ziele angielskie  500 g szt 2     
137 Tymianek 15-20g szt 15     
138 Barszcz koncentrat 250 ml  szt 10     
139 Bazylia 1 kg szt 2     
140 Brzoskwinia 850g -puszka szt 63     
141 Ananas - puszka plastry 580 ml szt 90     
142 Curry 140 g   szt 10     
143 Płatki owsiane 400 g szt 10     
144 Sos tatarski 260g słoik szt 36     
145 Sos z czerwonej cebulki 1,2 kg 

z  Knora * 
szt 1     

146 Sos węgierski z  1,2 kg Knora* 
duŜy 

szt 1     

147 Sos sałatkowy lub inny 9 g z 
Knora* 

szt 50     

148 Sos słodko -kwaśny z Knora*  
1,5kg 

szt 1     

149 Sos pieczeniowy z Knora* 
1,2kg 

szt 3     

150 Fix  do potraw chińskich z  
Knora* 700g 

szt 5     

151 Sos sałatkowy ,mizeria, grecki 
700 g z Knora* 

szt 15     

152 Sos napoli 1 kg z Knora* szt 9     
153 Sos Bolognese 1,1 kg z Knora* szt 9     
154 Herbata Lipton *w 

saszetkach/szt 100  
op 100     

155 Herbata Lipton w saszetkach 
/szt 50 

op 100     

156 Makaron 3 kg szt 34     
157 Sos cytrynowy maślany 700 kg  

z Knora* 
szt 3     
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158 Sos cygański 1,1 kg szt 2     
159 Sos pieczarkowo  -borowikowy 

1kg z Knora* 
szt 2     

160 Sos sojowy 0,15 L  szt 2     
161 Makaron 1 kg  szt 40     
162 Baton Kit Kat 46 g/ 24 szt op 54     
163 Barszcz koncentrat Krakus* 1 L 

kartonik 
szt 6     

164 Bulion grzybowy 700 g szt 1     
165 Rosół w kostkach 70x10 g szt 2     
166 Rosół o smaku wędzonki 700 g szt 2     
167 Zupa porowa 2,9 kg  z Knora* szt 1     
168 śurek 1,4 kg z Knora* szt 5     
169 śurek  51g/20  Winiary* szt 100     
170 Zupa krem ze szpinaku 1 kg z 

Knora *  
szt 2     

171 Zupa brokułowa 1,3 kg z 
Knora* 

szt 2     

172 Zupa cebulowa 630 g z Knora* szt 2     
173 Zupa krem z borowików 1,4 kg 

z Knora* 
szt 1     

174 Zupa pieczarkowa  51g 
winiary*  

szt 150     

175 Zupa krem pieczar. 1,20 kg z 
Knora* 

szt 3     

176 Zupa barszcz biały 40g szt 75     
177 Baton WW 45 g/24 szt op 31     
178 Gorący kubek 19 g Winiary* szt 200     
179 Napój Alsa 1 kg z Knora* szt 185     
180 Napój mix 0,200 L/27szt op 62     
181 Pepsi 2 L/8szt op 3     
182 Hortex* sok  pomarańczowy 

1L/12szt 
op 5     

183 Hortex* sok grapefruitowy 1 
L/12szt  

op 5     

184 Hortex* sok cz. porzeczka 1L 
/12szt 

op 4     

185 Fanta 2 l/8szt op 2     
186 Syrop owocowa spiŜarnia  420 

ml/8szt 
op 24     

187 Syrop owocowa spiŜarnia 420 
ml/8szt 

op 24     

188 Syrop owocowa spiŜarnia 
420ml/8szt 

op 24     

189 Napoje gaz. 1,5 L/6szt op 18     
190 Napoje nie gaz. 1,5 L/6szt op 19     
191 Woda nie gaz 1,5 L/6szt op 4     
192 Woda gaz. 1,5 L/6szt op 2     
193 BatonMilki way21,5g szt 436     
194 Baton snikers+20 % gratis/40szt op 28     
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195 Baton 3 bit 41g/48szt op 36     
196  Baton lion  43g/42 szt op 12     
197 Baton mars 42g/40 szt op  14     
198 Baton Twix 42g szt 190     
199 Baton ww 45g/ szt 120     
200 Mikołaje zestaw op 4     
201 Mikołaje  szt 200     
202 Mentos róŜne smaki 37,5g/40szt op 10     
203 Zajączek czekoladowy  szt 180     
204 Wafelek princesa *  37g/32szt op 3     
205 Czekolada mleczna Wedel*  

200 g 
szt 350     

206 Czekolada mleczna Wedel* 
100g 

szt 500     

207 Ptasie mleczko Wedel 450g * szt 13     
208 Kisiel 40 g róŜne smaki szt 350      
209 Knopers 25g/ 24 szt op 38     
210 Wafel Prince polo *20g/56szt op 16     
211 Wafelek Grześ z czekoladą* 

39g/30szt 
op 25     

212 Wafelek Grześ* bez czekolady szt 2229     
213 Wafelek princesa *polo clasi20g Szt. 300     
214 Paluszki 200g szt 100     
215 Lizak cupa cups 120szt op 7     
216 Ciastka jeŜyki 140g szt 260     
217 Delicje  róŜne smaki 147g szt 260     
218 Czekolada z orzechami Wedel* 

200 g  
szt 350     

219 Czekolada z orzechami Wedel 
*100g 

szt 500     

220 Cukierki  róŜne czekoladowe 
2,5kg 

op 10     

221 Ciastka róŜne2,5 kg op 26     
222 Chipsy 225g szt 300     
223 Chrupki kukurydziane (Flipsy) 

450g  
szt 50     

224 Cappuccino mokate 110g szt 10     
225 Drops zwykły 50 g Szt. 500     
226 Grzyby susz 500 g szt 5     
227 DŜem wiadro 6,5 kg szt 21     
228 Koncentrat pomidorowy  400g szt 40     
229 Olej 3 l szt 76     
230 Morela 1 kg szt 2     
231 Rodzynki 1 kg szt  10     
232 Migdały 1 kg szt 4     
233 Orzech włoski 500 g szt 10     
234 Orzech laskowy1 kg szt 10     
235 Liście laurowe 1 kg szt 1     
236 Syrop 6,5 l szt 17     
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237 Mus jabłkowy  900 g szt 20     
238 Marmolada 1 kg szt 15     
239 Cukier puder 500g szt 2     
240 Sos myśliwski 1,1 kg szt 1     
241 Sos ziołowy 1 kg szt 2     
242 Pieprz kolorowy puree 750g z 

Knora*  
szt 1     

243 Budyń róŜne smaki 40g/35szt 
Cykoria* 

op 4     

244 Sok róŜne smaki 490 ml/6szt 
Cymes* 

op 4     

 Razem wartość brutto       
 

 
 

*lub równowaŜny 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pakiet nr 5           Załącznik nr 2 e
    

FORMULARZ CENOWY  
RYBY 
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Lp. Nazwa asortymentu J.m. Ilość Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Wartość  
VAT 

Wartość 
Brutto 

1. łosoś wędzony 
 

kg 10    

2. makrela wędzona 
 

kg 30    

3. matias solony 5 kg 
 

op. 24    

4. pstrąg świeŜy kg 40    
5. rolmops 2,5 kg op. 5    
6. ryba mroŜona czerniak kg 130    
7. ryba mroŜona dorsz kg 120    
8. ryba mroŜona kostka dorsz  kg 100    
9. ryba mroŜona flądra kg 40    
10. ryba śledź opiekany 3 kg op. 5    
11. salsa 3kg  op. 6    
12. Karp świeŜy kg 60    
13. Węgorz wędzony kg 4    
14. ryba w galarecie pstrąg160 gr. op. 263    
15. Tuńczyk w sosie własnym 

puszka 170 gr. 
szt. 60    

16. ryba mroŜona panga kg 100    
 Razem wartość brutto:      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pakiet nr 6          Załącznik nr 2f 
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FORMULARZ CENOWY 
WARZYWA KORZENIOWE, KISZONE 

 
Lp. Nazwa asortymentu J.m. Ilość Cena jedn. 

netto 
Wartość 
netto 

Wartość  
VAT 

Wartość 
Brutto 

1. Ziemniaki stare kg 13650     
2. cebula kg 760     
3. cebula czerwona kg 10     
4. czosnek szt. 50     
5. marchew kg 390     
6. kapusta biała kg 650     
7. burak kg 450     
8. seler kg 115     
9. por kg 150     
10. kapusta czerwona kg 100     
11. pietruszka korzeń kg 150     
12. kapusta kiszona kg 570     
13. ogórki kiszone kg 463     
 Razem wartość brutto       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2g 
Pakiet nr 7                                           
    

FORMULARZ CENOWY 
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WARZYWA, OWOCE, JAJKA 
 

Lp. Nazwa asortymentu J.m. Ilość Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Wartość  
VAT 

Wartość 
Brutto 

1 Jajka I gat. szt. 19030     
2 agrest kg 30     
3 banany kg 9     
4 banany 18 kg op. 13     
5 arbuz kg 130     
6 Brzoskwinie 10kg op 12     
7 cytryna kg 409     
8 czereśnie kg 20     
9 gruszki kg 409     
10 jabłka kg 963     
11 jabłka 15 kg op. 8     
12 kiwi szt. 420     
13 kiwi 10 kg op. 10     
14 maliny op 5     
15 mandarynki 10 kg op. 22     
16 melony szt. 10     
17 pomarańcze 10 kg op. 49     
18 pomarańcze kg 14     
19 Nektarynki 10kg op 10     
20 rabarbar kg 20     
21 truskawki kg 27     
22 Winogrona 6,5 kg op. 16     
23 winogrona kg 50     
24 orzechy kg 20     
25 Brokuły szt 25     
26 botwinka Pęcz. 101     
27 brukselka kg 3     
28 Fasolka szparagowa kg 5     
29 cukinia kg 10     
30 koperek szt. 1055     
31 kalarepa szt 20     
32 Kapusta młoda szt 140     
33 kapusta pekińska kg 229     
34 pieczarka kg 260     
35 pomidor kg 1010     
36 sałata szt. 355     
37 Sałata lodowa Szt. 30     
38 natka pietruszki szt. 800     
39 ogórek świeŜy kg 415     
40 papryka świeŜa mix kg 100     
41 szczypiorek szt. 805     
42 Szczaw świeŜy szt 42     
43 Szpinak świeŜy kg 30     
44 Włoszczyzna świeŜa szt 31     
45 dynia kg 20     
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46 kabaczek kg  10     
47 kalafior szt 280     
48 chrzan pęcz 10     
49 rzodkiewka szt 257     
50 Rzodkiew biała szt 66     
51 Ziemniaki młode kg 10     
 Razem wartość brutto       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2h 
Pakiet nr 8            
  

FORMULARZ CENOWY 
MROśONKI, LODY 
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Lp. Nazwa asortymentu J.m. Ilość Cena jedn. 

netto 
Wartość 
netto 

Wartość  
VAT 

Wartość 
Brutto 

1. brokuły 450 gr. op. 125     
2. brokuły 2 kg op. 80     
3. brukselka 450 gr. op. 100     
4.  fasolka szparagowa 450 gr. op. 389     
5. fasolka szparagowa 2,5 kg op. 20     
6. frytki 2,5 kg op. 20     
7. mieszanka chińska 450 gr. op. 12     
8. marchewka z groszkiem 450 

gr. 
op. 374     

9. marchewka z groszkiem 2,5 
kg 

op. 45     

10. marchewka 2,5 kg op. 10     
11. marchewka 450 gr. op. 90     
12. mini marchewka 2,5 kg op. 45     
13. kalafior 2,5 kg op. 50     
14. lody 120 ml op. 14     
15. szpinak mroŜony 2 kg op. 10     
16. włoszczyzna 450 gr. op. 415     
17. włoszczyzna 2,5 kg op. 100     
18. warzywa do zupy 450 gr. op. 181     
19. warzywa do zupy (bukiet)2,5 

kg 
op. 10     

20. owoce mroŜone (luz)czarna 
porzeczka, truskawka,           
wiśnie 10 kg 

karto
n 

17     

21. owoce mroŜone 450 gr. wiśnia op. 178     
22. owoce mroŜone 450 gr. 

truskawka 
op. 168     

23. owoce mroŜone śliwka 450 gr. op. 125     
24. porzeczka czerwona 450 gr. op. 5     
25. kompotowe mieszanka 450 gr. op. 60     
26. owoce 2,5 kg porzeczka 

czarna 
op. 15     

27. owoce 2,5 kg wiśnia op. 28     
28. owoce 2,5 kg truskawka op. 30     
29. owoce 2,5 kg porzeczka czerw op. 25     
30. owoce 2,5 kg mieszanka op. 10     
31. jagoda 300 gr. op. 10     
32. malina 300 gr. op. 10     
 Razem wartość brutto       

 
*lub równowaŜny 

Załącznik nr 2i 
 
Pakiet nr 9            
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FORMULARZ CENOWY 
ART. MLECZARSKIE 

 
Lp. Nazwa asortymentu J.m. Ilość Cena jedn. 

netto 
Wartość 

netto 
Wartość 

VAT 
Wartość 
Brutto 

1. masło extra 200 g 82% 
tłuszczu 

szt. 3315    

2. kiri 6 szt. op. 780    
3. jogurt w kubeczku 150 gr. szt. 500    
4. jogurt w kubeczku 120 gr. szt. 250    
5. jogurt w kubeczku 250 gr. szt. 250    
6. jogurt w kubeczku 200 gr. szt. 500    
7. kefir 180 gr. szt. 220    
8. jogurt pitny 150 g  szt. 500    
9. jogurt pitny 250 g szt.  1000    
10. jogurt naturalny 400 gr.  szt. 60    
11. jogurt naturalny 180 gr szt.  40    
12. desery mleczne monte (op 

zawiera 6 szt) 
szt. 350    

13. serek homo 150 gr Szt. 350    
14. Serek puszysty 150 gr Szt. 350    
15 Serek korona 175 gr Szt. 500    
16. feta  155 gr. szt. 110    
17 Zotorella 125 gr Szt. 110    
18. mleko 1l  2% szt. 4100    
19. mleko 1l 3% szt.  2000    
20. serek ostrowia * 120 gr.  szt. 174    
21. serek wiejski*  200 gr. szt. 150    
22. serek grani * 150 gr. szt.  200    
23. ser top  krąŜki  hochland*  op. 850    
24. ser top plasterki  hochland*  op. 1105    
25. ser  Ŝółty 60% typu 

gouda,tylŜycki,edamski,salam
i,salami królewskie, podlaski, 
królewski, królewski  
wędzony ,ksiąŜęcy ,rolada 
ustrzycka ,złoty  mazur , 
koszynier*  

kg 1900    

26. tartare mini*  szt. 1600    
27. śmietana słodka 12% 0,5 l. szt. 200    
28. śmietana słodka 30 % 0,5 l. szt. 700    
29. śmietana słodka 36 % 0,5 l. szt. 100    
30. śmietana  18% ukwaszona 0, 

400 gr. 
szt. 150    

31. śmietana  12% ukwaszona 
0,400 gr. 

szt. 200    

32. twaroŜek almette 150 g *  szt. 200    
33. twaróg kostka 200  szt. 30    
34. twaróg kostka 250 gr. szt. 30    
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35. twaróg mielony wiaderko 0,5 
kg 

szt. 450    

36 twaróg mielony wiaderko1 kg      
37. twaróg półtłusty kg 25    
38. pleśniowe camembert*  szt. 285    
39. jogurt actimel   1 op. ( 8 szt. 

po 100 gr. ) 
op. 250    

40. ser top 100 gr, szt. 2420    
41. ser top baton hochland *  szt. 2420    
42 śmietana Rama 1 l *  szt. 50    
 Razem wartość brutto      

 
 
 
*lub równowaŜny 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 

  
 



 2

 
OŚWIADCZENIE 

 
My, niŜej podpisani, oświadczamy, Ŝe: 

 
 
1. Firma, którą reprezentujemy jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z 

wymaganiami ustawowymi. 

2. Firma, którą reprezentujemy posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności,  

niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, wynikające z ustaw, nakładających obowiązek 

posiadania takich uprawnień. 

3. Firma posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe dysponujemy 

osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub ? przedstawia pisemne zobowiązanie 

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania 

zamówienia ( wstawić znak x w odpowiednią kratkę). 

4. Firma znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5. Firma nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 06.164 poz. 1163 z późn. zm.. 

 
 
 
 

Podpisy i pieczęcie oferenta (osób uprawnionych): 

 

1. ................................................................ 

2. ................................................................ 

 

 
 

............................................. ................................ 
miejscowość data 

 

 

 

Załącznik nr 4 
(jeŜeli dotyczy udostępnienia) 
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OŚWIADCZENIE 
 

 

W imieniu spółki.....................................oświadczam, Ŝe udostępnie 

firmie.....................................................................................potencjał techniczny i osoby zdolne do 

wykonania zamówienia. 

 

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej: 

  Oświadczam, Ŝe udostępnie firmie ..............................................................potencjał 

techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia. 

 

 

Podpisy i pieczęcie podmiotu zobowiązującego się (osób uprawnionych): 

 

1. ................................................................ 

 

2. ................................................................ 

 
 

............................................. ................................ 
Miejscowość Data 

 
 

 

 

 

    Załącznik nr 5 
 

UMOWA Nr  
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Zawarta w dniu..............................pomiędzy 
................................................................................................................................................................
................................... , NIP ................................. 
reprezentowanym przez 
Dyrektora .................................................... zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a: 

................................................................................................................................................................                       
   (oznaczenie kontrahenta - firmę spółki, jej siedzibę i adres) 

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

.............................................................................................................................................. 
(oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru) 

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

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

..................................................................................................................................... 
(wysokość kapitału zakładowego)  

....................................................................................................................................................... 
(numer identyfikacji podatkowej NIP, Regon)  

reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………….. 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

W wyniku wyboru Wykonawcy dokonanego przez Zamawiającego w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie na podstawie 
umowy sprzedaŜy i dostawę artykułów spoŜywczych do siedziby zamawiającego 
....................................... w Gdańsku przy ul.......... i ul. ......., strony postanawiają: 

§ 1 

1. Wykonawca sprzedaje oraz zobowiązuje się do dostawy do siedziby Zamawiającego oraz 
wniesienia następujących artykułów spoŜywczych: 
Pakiet nr ...... Nazwa pakietu ...................... 
pakiet nr ...... Nazwa pakietu ...................... 

zwanych dalej przedmiotem sprzedaŜy, których opis z wymaganiami zawarty został w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wynika z oferty złoŜonej przez wykonawcę, a 
Zamawiający powyŜsze kupuje. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot sprzedaŜy do siedziby Zamawiającego 
sukcesywnie, na podstawie składanego telefonicznie na jeden dzień przed dostawą zamówienia, wg 
bieŜących potrzeb Zamawiającego. 
2. Artykuły spoŜywcze będące przedmiotem umowy dostarczone będą do miejsca ich przeznaczenia 
transportem Wykonawcy. Wszelkie koszty i ryzyko dostarczenia przedmiotu umowy do miejsca 
jego pracy ponosi Wykonawca. 

§ 3 

1. Odbiór nastąpi za pokwitowaniem, w którym Zamawiający potwierdzi ilość odbieranej dostawy. 
Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury w dniu wydania zamówionej partii towaru. 
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2. Zamawiający zobowiązuje się do złoŜenia reklamacji dotyczącej dostawy telefonicznie, a 
następnie potwierdzenia jej na piśmie niezwłocznie po ujawnieniu braków jakościowych lub 
ilościowych. W przypadku uzasadnionej reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do 
natychmiastowej wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad, a w przypadku reklamacji 
ilościowej do natychmiastowego uzupełnienia niedoborów. 

§ 4 

 1. Wartość przedmiotu zamówienia  zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą zał. Nr 1 do umowy 
wynosi: 
-  netto: ....................zł. 
 (słownie : .................................................................................................../100)   
+ podatek (VAT) w  kwocie .................... t.j. 

- brutto: ..................zl. (słownie: ........................................................... ..../100). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania limitu ilościowego i wartościowego 
według rzeczywistych potrzeb, a Wykonawca oświadcza, Ŝe z tego tytułu nie będzie rościć prawa do 
odszkodowania. 

§ 5 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za dostawy przedmiotu zamówienia, 
wskazanego w  § 1 w terminie do 30 dni licząc od dnia podpisania pokwitowania, o którym mowa 
w § 3   oraz wystawienia przez Wykonawcę prawidłowo wypełnionej faktury VAT na konto 
Wykonawcy........................................................................................................................................ 
Za dzień zapłaty uwaŜany będzie dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 6 

1Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy po stronie Zamawiającego są: 

1) p. Ewa Ruszkiewicz w Bursie przy ul. Podwale Grodzkie,tel. (58) 305-88-11 

2) p. Janina Nasuto w Bursie przy ul. Lastadia, tel. (58) 305-41-14 

1Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy po stronie Wykonawcy jest: 

1)………… …………………………………………………………tel………………… 

§ 7 

1. W przypadku nie dotrzymania terminów realizacji umowy, gdy zwłoka powstała z przyczyn 
leŜących po stronie Wykonawcy, lub gdy Wykonawca nie zrealizuje dwóch dostaw Zamawiający ma 
prawo naliczenia kary umownej  w wysokości 10% niedostarczonej zamówionej dostawy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron,  
z przyczyn leŜących po drugiej stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1, chyba Ŝe Zamawiający uzna, iŜ zaistniały 
istotne zmiany okoliczności powodujące, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, 
czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

8. JeŜeli Zamawiający opóźni się z zapłatą wynagrodzenia lub jego części, Wykonawca moŜe 
naliczyć za czas opóźnienia odsetki w wysokości 0,2 % za kaŜdy dzień opóźnienia, liczone od 
kwoty, której wypłata nastąpiła z opóźnieniem. 
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§ 8 

1. KaŜda ze stron moŜe rozwiązać umowę lub od umowy odstąpić z powodu niedotrzymania przez 
drugą stronę istotnych warunków umowy oraz w przypadkach przewidzianych w Kodeksie 
cywilnym.  

2. Odstąpienie od wykonania umowy lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej. 

3. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy lub rozwiązać umowę w następujących przypadkach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie 
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
na warunkach określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163.), 

2)w razie nieotrzymania przez Zamawiającego środków budŜetowych od dysponenta 
właściwego stopnia, koniecznych do realizacji niniejszej umowy 

§ 9 

Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony tj. do dnia................... 

§ 10 

1.Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w przypadku okoliczności, których nie 
moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.). 

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego  
oraz ustawy  Prawo zamówień publicznych. 

§ 12 

Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jakie mogą wyniknąć na tle niniejszej 
umowy będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron. 

§ 14 

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące złączniki: 

1Załącznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z ofertą złoŜoną 
przez Wykonawcę. 

 

    Zamawiający                                                                                                              Wykonawca 

Załącznik nr 6 
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OŚWIADCZENIE 

 
W imieniu spółki.....................................oświadczam, Ŝe zapoznałem się ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, a w szczególności ze wzorem umowy 

stanowiącym załącznik do ww. specyfikacji i przyjmuję zawarte w niej warunki bez zastrzeŜeń oraz, 

Ŝe Spółka uzyskała i poznała na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje o 

warunkach, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia i uwzględniła je w kalkulacji ceny 

oferty. 

 
 

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej: 

  Oświadczam, Ŝe zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

wraz z załącznikami, a w szczególności ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do ww. 

Specyfikacji i przyjmuję zawarte w niej warunki bez zastrzeŜeń oraz, Ŝe uzyskałem i poznałem na 

własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje o warunkach, w których będzie 

realizowany przedmiot zamówienia i uwzględniłem je w kalkulacji ceny oferty. 

 
Podpisy i pieczęcie oferenta (osób uprawnionych): 

 

1. ................................................................ 

 

2. ................................................................ 

 
 

............................................. ................................ 
Miejscowość Data 

 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 7 
 
 

Informacja dotycząca zestawu dokumentów wymaganych od wykonawców biorących udział 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
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 L.P. 

 
                                         Nazwa (rodzaj) dokumentu  

   Liczba            
   wymaganych            
  egzemplarzy 

  
 
   1 

 
Oświadczenie  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , (art. 22 
ust. 1  ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r . Prawo zamówień   publicznych )   
 załącznik nr 3  do SIWZ/ 

           
  

               1 

  
2 

Oświadczenie  innego podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i 
osób zdolnych do wykonania zamówienia (jeŜeli dotyczy) (załącznik nr 4 do 
SIWZ). 

 
1 

  
 
3 

Oświadczenie, Ŝe oferent zapoznał się ze Specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia wraz z   załącznikami do Specyfikacji oraz, Ŝe zapoznał się i 
uzyskał na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje o 
warunkach, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia i 
uwzględnił je w kalkulacji ceny oferty (załącznik nr 6 do SIWZ) 
 

   
 

   1 
 
 
 

  
   4 

  
 Prawidłowo wypełniony  formularz ofertowy . /załącznik nr1 do  SIWZ / 

         
   1 

   
5 

Specyfikacje asortymentu. (załącznik od 2a do 2i do SIWZ)  
1 

  
5 

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej 

         
    1 

   
6 

Zaświadczenia właściwego Naczelnika urzędu skarbowego     1 

  
7 

Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych    1 

  
   8 

  
 Zatwierdzony przez Wykonawcę  projekt UMOWY. ( załącznik nr 5 do 
SIWZ) 
 

 
   1 

 

  
   9 

 
 UpowaŜnienie lub pełnomocnictwo  
 / w przypadku  jeśli ofertę i załączniki podpisuje upowaŜniony przedstawiciel 
Wykonawcy  / 
 

 
 

  1 

 
 
 


