
Wydrzno, dnia 19 stycznia 2023 r. 
 

…………………………………………………………………… 

(nazwa zamawiającego) 
 

 

Nr sprawy:  6/2023 
 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 
(nazwa wykonawcy do którego kierowane jest zaproszenie) 

 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych 
 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: 

 

„Sukcesywna dostawa mrożonek i innych przetworzonych produktów spożywczych  

do jednostek obsługiwanych przez  

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie  

tj. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1w Wydrznie,  

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Wydrznie 

i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Białochowie” 
 
 

Rodzaj zamówienia:  (usługa/dostawa/robota budowlana*) 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zamówienia): 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mrożonek i innych przetworzonych 

produktów spożywczych do jednostek obsługiwanych przez Centrum Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie tj. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 

1 w Wydrznie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Wydrznie oraz Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Białochowie (CPV: 15896000-5 Produkty głęboko 

mrożone; 15894000-1 Przetworzone produkty spożywcze). 

1.2. Dostawy mrożonek i innych przetworzonych produktów spożywczych będą realizowane 

sukcesywnie, w asortymencie i ilościach podanych Wykonawcy przez Zamawiającego 

każdorazowo w formie zamówienia złożonego telefonicznie na numer wskazany przez 

Wykonawcę z częstotliwością co najmniej raz w miesiącu w dni robocze od poniedziałku 

do piątku w zależności od potrzeb zamawiającego w godzinach od 7:00 do 13:00 do 

miejsca wskazanego przez Zamawiającego,  tzn. do następujących obiektów: 

− Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Wydrznie, Wydrzno 13/2, 86-320 

Łasin, 

− Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Wydrznie, Wydrzno 13/3, 86-320 

Łasin, 

− Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Białochowie, Białochowo 91,  

86-318 Rogóźno. 

1.3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem przystosowanym do 

przewożenia żywności, na własny koszt i na własne ryzyko. Każdy samochód, którym 

będzie dostarczana żywność, musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego stwierdzającą spełnianie warunków do higienicznego przewozu 

określonych produktów spożywczych. 

1.4. Wszystkie artykuły stanowiące przedmiot zamówienia muszą być najwyższej jakości  

i muszą posiadać odpowiedni termin do spożycia. 

1.5. Dostawy artykułów muszą być realizowane zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki 

Higienicznej, dotyczy głównie: 



− stanu higienicznego samochodu, 

− higieny osobistej kierowcy, 

− temperatury przewozu. 

1.6. Artykuły nie mogą odznaczać się: 

− obcymi zapachami, 

− nalotem pleśni, zazielenieniem, oznakami przemrożenia, 

− nie mogą być uszkodzone mechanicznie, zabrudzone, 

− nie dopuszcza się produktów z zerwana plombą (dotyczy artykułów 

w opakowaniach). 

1.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia, żądania wymiany lub reklamacji 

dostawy w asortymencie niezgodnym z zamówieniem lub dostawy w uszkodzonych 

opakowaniach, z krótkim terminem przydatności do spożycia, złej jakości lub bez 

dokumentu poświadczającego termin przydatności do spożycia. 

1.8. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Wykonawcy zrealizowanie 

zamówienia w ustalonym terminie, Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania 

Zamawiającego o przyczynie opóźnienia lub braku możliwości zrealizowania 

zamówienia dostawy niezwłocznie po jej wystąpieniu oraz jego przyczynach i ustalenie 

nowego terminu realizacji zamówienia. 

1.9. Zamawiający może dokonać zmiany ilości poszczególnego asortymentu  

a w uzasadnionych przypadkach zrezygnować z dostawy danego produktu na rzecz 

zwiększenia ilości innego asortymentu. 

1.10. Wykonawca za zgodą Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach może dostarczyć 

zamienniki  produktów wymienionych w formularzu ofertowym. 

1.11. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może za zgodą Wykonawcy zamawiać 

produkty niewykazane w formularzu ofertowym. 

1.12. Ilości wskazane przez Zamawiającego mają charakter orientacyjny i nie mogą być 

przedmiotem późniejszych roszczeń co do ich niezrealizowania lub przekroczenia. 

1.13. Ostateczna ilość oraz rodzaj zamawianych produktów będzie zależała od bieżącego 

zapotrzebowania Zamawiającego. 

 

2. Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.05.2023 r. 

 

3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście  

w siedzibie Zamawiającego – Wydrzno 13/1, 86-320 Łasin, tel. 56 468 93 07 
 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Marta Sternicka – 

zaopatrzeniowiec. 

 

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy: 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 
 

1) posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile  wynika to z odrębnych przepisów, 

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, 

3) posiada sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie przedmiotowego 

zamówienia, 

4) spełnia wymogi sanitarno-epidemiologiczne oraz zasady systemu HACCP oraz 

wymagania jakościowe stosownie do obowiązujących przepisów, 

5) oświadczy, że nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia  

z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  



o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji  

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.poz.835)[1]. 

 

5. Zawartość oferty: 

Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty: 

-  formularz oferty wg. załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, 

-  zaakceptowana treść projektu umowy wg. załącznika nr 2 do zapytania ofertowego. 
 

Oferta musi zostać podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą/e 

Wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej: 
 

6.1.  W formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania Wykonawca zobowiązany 

jest do podania ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia. Cenę ofertową należy 

przedstawić w PLN jako cenę: netto, podatek VAT, brutto (cena winna być wyrażona cyfrą  

i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 

6.2. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. 

poz. 931, z późn.zm.). 

6.3. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający dopuszcza wzrost cen netto jednostkowych 

w oparciu o wskaźniki opublikowane przez Prezesa GUS. Ceny jednostkowe podane 

w formularzu ofertowym w trakcie trwania umowy mogą ulec zmianie o +\-20% na wniosek 

Wykonawcy. 

 

7. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: 

-  cena – 100 % 

Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w % 
 

Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru: 
 

Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty 

Liczba punktów = …............................................................................... x 100 

Cena brutto oferty badanej 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto. 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska 

taką samą liczbę punktów, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli  

te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

8. Forma, miejsce i termin złożenia oferty: 
 

8.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym 

druku  „Formularz ofertowy”. 

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 27 stycznia 2023 r.  

do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego Wydrzno 13/1, 86-320 Łasin, osobiście  

w sekretariacie, pocztą tradycyjną na adres zamawiającego lub pocztą elektroniczną na adres 

e-mail: sekretariat@copow-wydrzno.pl 

8.2. Oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy 

bez otwierania. 

8.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

terminem upływu do jej składania. 

 

9. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej: 

mailto:sekretariat@copow-wydrzno.pl


Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  27 stycznia 2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie 

Zamawiającego. 

 

10. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania: 

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

w następujących przypadkach: 

1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których 

mowa w pkt. 4; 

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia; 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć. 

 

11.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 
 

11.1. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego 

wymogom wg. kryterium - jak w pkt. 7. 

11.2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę  

i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz umowa w sprawie zamówienia 

publicznego zostanie przekazana wyłonionemu Wykonawcy najpóźniej w terminie  

3 dni od dnia otwarcia ofert. 

11.3. W sytuacji, w której wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo udzielenia zamówienia wykonawcy, który złożył następną  

w kolejności najkorzystniejszą ofertę. 

 
 

UWAGI KOŃCOWE: 

Należność za dostarczone mrożonki uiszczana będzie przelewem w terminie 14 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na konkretnego odbiorcę 

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze z uwzględnieniem następujących 

danych: 

 

NABYWCA:   Powiat Grudziądzki, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, 

NIP: 876-24-10-290 

 

ODBIORCA: 

1) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Wydrznie, Wydrzno 13/2, 86-320 Łasin, 

2) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Wydrznie, Wydrzno 13/3,86-320 Łasin, 

3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Białochowie, Białochowo 91, 86-318 

Rogóźno. 

 

 
W załączeniu: 

1) Wzór druku „Formularz ofertowy” 

2) Projekt umowy 

 

 

 
 

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

(podpis zamawiającego) 
 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 



[1] Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy PZP wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach 
określonych  w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 
którym mowa  w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę 
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
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