
Znak sprawy: PS80/Z/1/2017 

Białystok, dn. 12.06.2017 

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE NA DOSTAWĘ ARYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 

1. Zamawiający:  

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 80,  

ul. Armii Krajowej 34, 

 15-661 Białystok 

Tel.  85 6615410 fax 85 6615612 

e-mail : ps80@um.bialystok.pl 

  strona internetowa przedszkola: www.ps80.bialystok.pl 

 

 zaprasza do złożenia oferty  na dostawę , której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych  

równowartości kwoty 30 000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. ((Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art.4 

pkt 8. 

 

2. Przedmiot zamówienia: Dostawa mrożonek asortyment wymieniony w załączniku do 

zapytania.   

     
3. Termin realizacji zamówienia:  od 01. 09 2017 do 31 .08. 2018 

 

4. Miejsce i termin złożenia oferty: 

             Przedszkole Samorządowe nr 80, ul. Armii Krajowej 34, 15-661 Białystok. 

                  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia  28. 06. 2017  do godz.  14:00 

 

5. Termin otwarcia ofert: 29.06.2017 o godz. 8,00 

 

6. Osoba upoważniona do kontaktu z dostawcami: Kulfan Sylwia Tel.  85 6615410 

 

7. Kryterium oceny ofert :  najniższa cena.  

 

8. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy przygotować w języku polskim na formularzu 

dołączonym do zapytania. Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe brutto wszystkich 

artykułów przedstawionych na formularzu. Nie uwzględnianie chociaż jednej pozycji 

spowoduje odrzucenie oferty. Wymagane jest podanie wartości brutto całego zapytania. 

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną. 

 

9. Przed wypełnieniem formularza cenowego i ofertowego należy zapoznać się ze szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia. 

 

10. Podane ilości artykułów są szacunkowe  i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. 

 

11. Termin płatności: 14 dni od wystawienia faktury. 

 

12. Po wyborze ofert zostanie podpisana umowa w sprawie sprzedaży.  

 

mailto:ps80@um.bialystok.pl
http://www.ps80.bialystok.pl/


 

Formularz ofertowy : ( wypełnia dostawca) 
 

 

a) nazwa dostawcy:  

 

………………………………………………………………………………… 

 

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

 

b) adres dostawcy:  

 

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

 

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

 

 

c) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:  cenę brutto: ……………………… zł      

 

 (słownie 

złotych………………………………………………….…………………………..……). 

 

d) Oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i nie 

wnoszę do niego zastrzeżeń. 

 

e) Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: ……………………………………….  

 

f) Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 

 

g) Potwierdzam zapoznanie się z umową stanowiącą załącznik do zapytania i deklaruję jej podpisanie. 

 

 

h) Oświadczam, że dysponuję kierowcami i samochodami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia. 
 

 

 

 

Miejscowość, dnia : …………………………    ……………………………………… 

                                                                                                                                   podpis i pieczęć dostawcy            
 

 

 

 

 

 

 

 



 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Szacunkowe ilości podane w ofercie cenowej nie są wiążące dla zamawiającego przy 

realizacji umowy, są podstawą dla wykonawców do sporządzenia oferty.  

2. Cena brutto określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego ( transport, opakowanie, 

koszt załadunku i rozładunku, podatek VAT). 

3. Rzeczywiste ilości zamówionych artykułów będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania 

Zamawiającego.  

4. Asortyment przedstawiony w ofercie cenowej nie jest katalogiem zamkniętym, 

wykonawca w ciągu roku może dokonywać zamówienia na dodatkowy asortyment w 

razie wystąpienia takiej konieczności i nieprzewidzianych zdarzeń. 

5. Realizacja zamówienia następowała będzie sukcesywnie przez okres trwania umowy, a 

miejscem dostawy jest stołówka Przedszkola Samorządowego nr 80 w Białymstoku.  

6. Oferowane produkty spożywcze muszą spełniać parametry jakościowe określone dla 

danego asortymentu przez Polskie Normy, spełniać wymogi sanitarno – epidemiologiczne 

i zasady systemu HACCP.  

7. Zamawiający wymaga aby artykuły spożywcze nie zawierały białka sojowego, skrobi 

modyfikowanej, wzmacniaczy smaku i zapachu, syropu glukozowo- fruktozowego i 

sztucznych słodzików oraz innych składników wymienionych w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia do Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia -Ustawa z dnia 25 sierpnia 

2006 roku  (Dz. U. z 2015 r. poz. 594)    

8. Dostawy artykułów spożywczych muszą być realizowane zgodnie z zasadami dobrej 

praktyki higienicznej GHP. Dostarczane produkty muszą spełniać określone prawem  

wymogi dla tych produktów w tym wymogi zdrowotne. Jakość dostarczanych produktów 

winna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla produktów pierwszego 

gatunku / klasy. Produkty oznakowane mają być zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 

w sprawie oznakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966).  

9. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim środkiem transportu 

spełniającym wymagania obowiązujących przepisów prawa dotyczącego produkcji i 

obrotu żywności.  

10. Oferowane produkty powinny być należycie zabezpieczone w opakowaniach 

gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie.  

11. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za termin dostawy i wady jakościowe 

dostarczanych produktów (ukryte, nie ukryte) i za uszkodzenia powstałe w wyniku ich 

transportu oraz zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we 

własnym zakresie i na własny koszt. Zamawiający powiadomi Dostawcę na piśmie o 

nieodpowiedniej jakości oraz terminowości dostaw.  

12. W przypadku nie przestrzegania terminu dostaw, jakości towarów oraz powtarzających się 

uchybień w realizacji warunków umowy, Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy 

w terminie natychmiastowym. 

13.  Wykonawca wszystkie dostawy artykułów spożywczych do zamawiającego będzie 

realizował na podstawie zamówień składanych telefonicznie lub faksem przez 

upoważnione osoby (pracowników stołówki) z co najmniej jednodniowym 

wyprzedzeniem. 



14. W zamówieniach zamawiający określał będzie dokładną ilość i rodzaj zamawianego 

asortymentu. Wykonawca dokona również rozładunku zamówionego towaru do 

pomieszczenia wskazanego przez zamawiającego. W wyjątkowych sytuacjach zmiana 

godziny dostawy jest możliwa po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pomiędzy 

wykonawcą a zamawiającym.  

15. Odbioru towaru w siedzibie zamawiającego dokonają wyznaczeni i upoważnieni 

pracownicy zamawiającego. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem odbioru, 

przez upoważnionego pracownika zamawiającego. Nie dopuszcza się pozostawiania 

żywności przez wykonawcę osobom nieupoważnionym. 

16. Dostawy produktów nie będą odbywać się w czasie przerw w zajęciach mających miejsce 

w okresie obowiązywania umowy, tj. ferii, wakacji i przerw świątecznych wynikających z 

organizacji roku szkolnego zgodnie z przepisami prawa. oraz w przypadku odwołania 

zajęć przez dyrektora placówki decyzji administracyjnych dotyczących zamknięcia 

kuchni.  

17. W przypadku nie dostarczenia zamówionego towaru w terminie lub stwierdzenia przez 

Zamawiającego wadliwej lub złej jakości partii dostarczonego towaru, zamawiający nie 

dokona ich odbioru i zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego 

dostawcy – w celu zaspokojenia potrzeb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem 

stołówki – w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy. W przypadku 

zakupu interwencyjnego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu zamówienia 

oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu.  

 

 

 INFORMACJE DODATKOWE.  

1. Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie 

charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej. Złożenie 

ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem zamawiającego i 

jego następców prawnych o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.  

2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy 

żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego.  

3. W przypadku braku ofert na daną część dostaw zamawiający musi złożyć ponowne 

zapytanie w celu wyboru dostawcy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie 

ilościowym i asortymentowym w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących 

potrzeb lub innych nie będzie to leżało w interesie zamawiającego. W związku z 

ograniczeniem przez zamawiającego przedmiotu umowy wykonawcy nie będą 

przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego.  

5. Dostawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym 

zapytaniu.  

 

 

 
 

 

 

 

 



………………………………………………. 

             pieczęć dostawcy                             

 

Załącznik do zapytania ofertowego 

 na dostawę artykułów spożywczych 

Dostawa mrożonek  

nazwa jednostka 
miary 

ilość 
szacunkowa 

cena 
jednostkowa 

brutto 

wartość 
brutto 

brokuł mrożony op. 2,5 kg szt. 30   

bukiet warzyw 3 skład. (marchew, brokuł, 
kalafior)op. 2,5 kg 

szt. 40   

dynia kostka 2,5 kg szt. 18   

fasola szparagowa op. 2,5 kg szt. 10   

groszek zielony mrożony op. 2,5 kg szt. 30   

kalafior mrożony op. 2,5 kg szt. 35   

kukurydza mrożona op. 2,5 kg szt. 4   

malina mrożona op. 2,5kg szt. 30   

marchew kostka op. 2,5 kg szt. 120   

marchewka mini op. 2,5 kg szt. 40   

mieszanka warzywna 7 skład./zupa 
jarzynowa op. 2,5 kg 

szt. 40   

mieszanka kompotowa op. 2,5 kg szt. 85   

porzeczka czarna op. 2,5 kg szt. 85   

porzeczka czerwona op.2,5 kg szt. 20   

szpinak mrożony op. 2,5 kg szt. 25   

truskawki mrożona op.2,5 kg szt. 80   

wiśnia mrożona bez pestek op. 2,5kg szt. 25   

włoszczyzna paski op. 2,5 kg szt. 20   

 
Razem wartość brutto 

 

 

 

Słownie:……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Białystok, dnia : …………………………            podpis dostawcy lub osoby upoważnionej 



 

 

UMOWA Nr 4/S/2017 

 

zawarta w dniu …………………………. w Białymstoku. 

 

Strony umowy: 

Nabywca: 

Miasto Białystok- Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok  

NIP 542-03-04-637 

Odbiorca: 

 Przedszkole Samorządowe Nr 80 w Białymstoku, ul. Armii Krajowej 34, 15–661 Białystok, 

reprezentowane przez Dyrektora  Przedszkola - mgr Ewę Stodułko 

zwane dalej Zamawiającym 

 

a:  

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

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

zwanym dalej Dostawcą. 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa Zamawiającemu mrożonek. 
 

2. Zamawiający wymaga aby artykuły spożywcze nie zawierały białka sojowego, skrobi 
modyfikowanej, wzmacniaczy smaku i zapachu, syropu glukozowo- fruktozowego i 
sztucznych słodzików oraz innych składników wymienionych w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia do Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - Ustawa z dnia 25 sierpnia 
2006 roku  (Dz. U. z 2015 r. poz. 594)    

 
3.  Dostawa towaru odbywać się będzie na koszt Wykonawcy sukcesywnie, każdorazowo do 

siedziby Zamawiającego przy ul. Armii Krajowej 34 w Białymstoku na podstawie zamówienia 
- zgłoszenia telefonicznego. 

       Dostawa mrożonek odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb 

Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia 

telefonicznego zamówienia.  

§ 2 

Dostawca zobowiązany jest do: 

1. Sprzedaży mrożonek do siedziby Zamawiającego przy ul. Armii Krajowej 34 w 
Białymstoku własnym transportem i na własny koszt wraz z rozładunkiem w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego.  
 

2. Zapewnienia dobrej jakości dostarczonego towaru. 
 



3. Ilość dostarczonego towaru ma być zgodna z zamówieniem złożonym przez 
Zamawiającego. 

 
4. W przypadku trzykrotnego nie zrealizowania w pełnym zakresie dostawy przez 

wykonawcę w wymaganym dniu zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.  
 
5. W przypadku nie przestrzegania terminu dostaw oraz powtarzających się uchybień w 

realizacji warunków umowy, Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 
natychmiastowym. 

 

6. Odbiór towaru odbywać się będzie w miejscu określonym w ust. 2, przy czym 
Zamawiający potwierdzi na piśmie przyjęcie dostawy, co jest podstawą uzyskania 
zapłaty za dostarczony towar. 

 

§ 3 

1. Dostawca  ponosi całkowitą odpowiedzialność za termin dostawy i wady jakościowe 
dostarczanych produktów (ukryte, nie ukryte) i za uszkodzenia powstałe w wyniku ich 
transportu oraz zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we 
własnym zakresie i na własny koszt. Zamawiający powiadomi Dostawcę na piśmie o 
nieodpowiedniej jakości oraz terminowości dostaw.  

2. Dostawca gwarantuje dobrą jakość dostarczanego towaru i oświadcza, że dostarczone 
produkty nie są przeterminowane i posiadają termin ważności nie krótszy niż połowa 
okresu przydatności do spożycia określonego przez producenta. 

3.  W przypadku niedopełnienia obowiązku wynikającego z ust. 1 Dostawca zobowiązany 
jest do bezpłatnej wymiany artykułów na zgodne z wymogami ust. 1 w terminie 2 dni 
roboczych od pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń jakościowych towaru. 

4.  Zwrot złej jakości towaru i dostarczenie towaru wolnego od wad następuje na koszt 
Dostawcy. 
 

§ 4 

1.  Ostateczne wynagrodzenie Dostawcy stanowić będzie kwota odpowiadająca iloczynowi 
ilości faktycznie dostarczonych towarów wg ich rodzaju oraz cen jednostkowych 
towarów. 

2. Ceny jednostkowe produktów nie ulegają zmianie przez cały okres trwania umowy. 
3. Wszelkie zmiany cen wynikające ze zmiany stawek VAT dokonywane będą w formie 

pisemnej. 
 

§ 5 

Wartość umowy strony ustalają na maksymalną kwotę………………………..złotych brutto 

(słownie: ………………………………………………..............złotych) zgodnie z załącznikiem 

do zapytania ofertowego stanowiącym załącznik do umowy. 

§ 6 

1. Należność z tytułu umowy będzie regulowana na podstawie faktury Dostawcy, 
przelewem na jego konto wymienione w fakturze, w terminie 14 dni od daty dostarczenia 
prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. 

2. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Dostawca zastrzega sobie prawo do 
naliczenia ustawowych odsetek. 

§ 7 



1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zobowiązany jest do 
zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych: 

a. za nieterminowe dostarczenie przedmiotu zamówienia w wysokości 10% wartości nie     
           dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki; 

b. za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad w wysokości 10% wartości 
towaru dostarczonego z wadami za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 
wyznaczonego na wymianę towaru; 

c. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 20%  
wartości umowy brutto określonej w §5 ust.1 umowy. 

2. W razie odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Dostawcy   
    karę umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy. 

Zastrzeżenie w/w. kar umownych nie wyłącza dochodzenia na zasadach ogólnych kodeksu 

cywilnego. 

§ 8 

Umowa zostaje zawarta na czas określony,  tj.  na okres od dnia 01.09.2017 roku do dnia 

31.08.2018 roku. 

§ 9 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w 
tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

2. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadku: 

• wszczęcia wobec dostawcy postępowania upadłościowego, układowego bądź 
otwarcia likwidacji Dostawcy 

• gdy Dostawca wykonuje wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, w  
szczególności dostarcza przedmiot zamówienia niezgodnie ze złożoną ofertą. 

3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu 
prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, 
układowego i likwidacyjnego. 
 

§ 10 

Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
1. Niedopuszczalna jest taka zmiana postanowień umowy lub wprowadzenie do umowy 

nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu 
należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy dokonanej za 
zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w przypadku: 

• konieczności zmian kwoty podatku VAT, w związku ze zmianą powszechnie 
obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności podatkowych 
dotyczących obowiązującej wysokości (stawki)  podatku VAT 

• gdy nastąpi wycofanie danego artykułu spożywczego z produkcji przez 
producenta i stanie się niedostępny na rynku a dostępne będą inne artykuły 
spożywcze o właściwościach nie gorszych niż wynikające ze szczegółowego 
opisu przedmiotu zamówienia (wycofanie lub niedostępność artykułu Dostawca 
musi udokumentować i uzasadnić) 

3. Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy podlegać będą 
rozstrzyganiu przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 



§ 11 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

  

             ZAMAWIAJĄCY                                                                      DOSTAWCA 


