
 

 Załącznik nr 1a do SIWZ 

 
FORMULARZ OFERTY dla części 1 zamówienia  

PRODUKTY MLECZARSKIE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Oferujemy zrealizowanie usługi objętej zamówieniem zgodnie z wymaganiami SIWZ z dnia ………………… r.  

 
 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia jednostka miary ilość cena jednostkowa wartość netto VAT wartość brutto 

1 Ser domowy w kubku 200g szt 140         

2 
Jogurt owocowy kubek różne 

smaki ok. 150 g 
szt 1040 

        

3 Jogurt naturalny 150g szt 125     

4 Kefir naturalny 150g szt 825     

5 
Margaryna do pieczenia w 

kostkach ok. 250g 
szt 380 

        

6 Smalec 200g szt 485         

7 

Mix do smarowania pieczywa 
200g 77% tłuszczu w tym min. 

16% tł. mlecznego 
szt 5110 

        

8 Mleko UHT 2 % (worek 10l) l 9100       
 9 Olej rzepakowy (butla 1l) l 195         

10 
Serek naturalny twarogowy do 

smarowania 150g 
szt 1220 

    

11 Ser w bloku z kminkiem  kg 80         

12 
Ser twaróg półtłusty biały (paczki 

500g.) 
kg 370 

        

13 Ser żółty łagodny 45% tłuszczu kg 225         

14 

Jogurt waniliowy (skład: żywe 

kultury bakterii jogurtowych, mleko 
pasteryzowane, cukier, aromat 

waniliowy) op. 150g  

szt 540 

        

15 
Deser mleczny czekoladowo-

orzechowy 150g 
szt 540 

    

16 

Jogurt owocowy (skład: mleko 
pasteryzowane, wsad owocowy, 
cukier, żywe kultury bakterii) op. 

150g 

szt 540 

    

17 Serek typu Brie okrągły op. 125g  szt 450     

18 
Serek topiony różne smaki ok. 

100g 
szt 1180 

        

19 
Serek do smarowania fromage 

100 g 
szt 450 

        

20 Śmietana 18% opak. 0,4l szt 470         

21 Śmietana kremówka 30 % 250 ml szt 45         

Nazwa i siedziba oferenta 
 
..................................................................................... 

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

………………………………………………………………………………… 

TEL……………………………………… FAX……………………………. 

E-MAIL……………………………………………………………………… 

NIP………………………………/REGON………………………………. 

  



 

22 
Śmietanka w proszku fix 

(zagęszczacz)  
szt 20 

        

23 

Margaryna - tłuszcz roślinny 72% 
do wypieków i kremów, 

gotowania i smażenia 250g 
szt 20 

    

RAZEM 
Wartość netto Wartość brutto 

 
Termin realizacji zamówienia zgodnie z treścią SIWZ wynosi ……. dni od złożenia zamówienia  
 
Cena  brutto oferty  wynosi: .......................................................... zł 
 

(słownie:..................................................................................................................................................................) 

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

Data         Podpis (podpisy) i pieczęć    
                      upoważnionego przedstawiciela firmy 
 

Wykonawca dostarcza towar do magazynu żywnościowego mieszczącego się w siedzibie 
Zamawiającego w dniu następującym po dniu złożenia zamówienia, od poniedziałku do soboty w 
godzinach od 700 do godz. 1300. Jeżeli dzień następujący po dniu złożenia zamówienia przypada w niedzielę 
lub dzień ustawowo wolny od pracy, Wykonawca dostarczy zamówiony towar w pierwszym dniu roboczym 
przypadającym po niedzieli lub dniu wolnym od pracy. 

Towar musi być świeży, posiadać minimum 2/3 terminu przydatności do spożycia umieszczonego na 
oryginalnym opakowaniu producenta. Cechy dyskwalifikujące dostarczane produkty to: obce posmaki, 
zapach, smak gorzki, mocno kwaśny, słony, stęchły, mdły; zanieczyszczenia mechaniczne, organiczne; objawy 
pleśnienia, psucia; uszkodzenia mechaniczne, zdeformowanie, zgniecenie, porozrywanie, obecność 
szkodników oraz ich pozostałości, brak oznakowania opakowań. 
 

Oświadczam, że: 
1. Oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  
2. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; 
3. Zaoferowana cena pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji zamówienia 
4. Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia; 
5. Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia; 
6. Termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ; 
7. Zawarty w SIWZ projekt umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ został przeze mnie/nas 

zaakceptowany i zobowiązuję/my się w przypadku wybrania mojej/naszej oferty do podpisania umowy 
na zawartych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia: 
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3 
3. Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 – 

załącznik nr 4 
4. Wykaz usług o tematyce będącej przedmiotem zamówienia lub podobnych – załącznik nr 5 
5. Oświadczenie, o posiadaniu specjalistycznego środka transportu– załącznik nr 7 

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

Data        Podpis (podpisy) i pieczęć     
              upoważnionego przedstawiciela firmy 



 

 Załącznik nr 1b do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTY dla części 2 zamówienia  
WARZYWA I OWOCE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oferujemy zrealizowanie usługi objętej zamówieniem zgodnie z wymaganiami SIWZ z dnia ………………… r.  

 
 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia jednostka miary ilość cena jednostkowa wartość netto VAT wartość brutto 

1 Banany kg 200       

2 Buraki kg 330       

3 Cebula kg 670       

4 Czosnek główka szt 120       

5 Cytryny kg 45       

6 Fasola Jaś kg 45       

7 Groch łuszczony kg 35     
 

8 
Jabłka słodko – kwaśne (średnica 

nie mniejsza niż 7cm) 
kg 300 

      

9 Kalafior szt* szt 40       

10 Kapusta biała - główki szt 90       

11 
Kapusta kiszona (pakowana w 

workach 0,5l) 
kg 360 

      

12 Kapusta pekińska  szt 110       

14 Kiwi (kg)* kg 5       

15 Korzeń pietruszki kg 310       

17 Marchew kg 465       

18 Ogórki kiszone w woreczku 0,5l kg 48       

19 Ogórki szklarniowe* kg 70       

20 Ogórki gruntowe* kg 60     

21 Pieczarki - luz kg 100   
  

22 Pomarańcze kg 50       

23 Pomidory (w sezonie)* kg 130       

24 Pomidory (poza sezonem)* kg 60     

25 Rzodkiewka - pęczek* szt 80       

26 Sałata zielona szt.* szt 20       

27 Seler kg 310       

28 Seler naciowy szt 30     

29 Rzepa czarna kg 10     

30 Rzepa kg 10     

31 Szczypiorek - pęczek* szt 70     
 32 Truskawki (kg)* kg 80       

Nazwa i siedziba oferenta 
 
..................................................................................... 

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

……………………………………………………………………………….. 

TEL……………………………………… FAX……………………………. 

E-MAIL…………………………………………………………………… 

NIP………………………………/REGON………………………………. 

  



 

33 Ziemniaki wczesne op. 15 do 30 kg kg 700     

34 Ziemniaki op. 15 do 30 kg. kg 6560     

35 Koper zielony szt 630     

36 Papryka zielona* kg 6       

37 Papryka żółta* kg 6     

38 Papryka czerwona* kg 6     

39 Kapusta biała kg 120     

40 Kapusta włoska szt 20     

41 Arbuz kg 24     

42 Brzoskwinia kg 32     

43 Śliwki węgierki kg 84     

44 Śliwki (w sezonie) kg 15     

45 Rabarbar kg 20     

46 Nektaryna kg 50     

47 Kalarepa szt 10     

48 Botwinka szt 10     

49 Por szt 400     

50 Por kg 33     

51 Kapusta czerwona kg 90     

52 Kapusta czerwona szt 42     

53 Natka pietruszki (pęczek) szt 500     

54 Cebula dymka zielona (pęczek) szt 30     

55 Młoda żółta fasolka szparagowa* kg 20     

56 Brokuł szt 30     

57 Mandarynki kg 6     

58 Winogrona kg 6     

59 Ananas szt 6     

RAZEM 

Wartość netto Wartość brutto 

 
Pozycje oznaczone * dostarczane będą sezonowo. 

Termin realizacji zamówienia zgodnie z treścią SIWZ wynosi ..…. dni od złożenia zamówienia  
 
Cena  brutto oferty  wynosi: .......................................................... zł 
 

(słownie:..................................................................................................................................................................) 

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

Data         Podpis (podpisy) i pieczęć    
                      upoważnionego przedstawiciela firmy 

 
 
 

Wykonawca dostarcza towar do magazynu żywnościowego mieszczącego się w siedzibie 
Zamawiającego w dniu następującym po dniu złożenia zamówienia, od poniedziałku do soboty w 
godzinach od 700 do godz. 1300. Jeżeli dzień następujący po dniu złożenia zamówienia przypada w niedzielę 
lub dzień ustawowo wolny od pracy, Wykonawca dostarczy zamówiony towar w pierwszym dniu roboczym 
przypadającym po niedzieli lub dniu wolnym od pracy. 

 
 



 

Wszystkie warzywa i owoce muszą spełniać wymogi ogólnej normy zgodnie z rozporządzeniem 
wykonawczym Komisji (UE) nr 543/2011. 
Produkty powinny być: całe, zdrowe; nie dopuszcza się produktów gnijących lub z objawami zepsucia, 
czyste, praktycznie wolne od szkodników, wolne od uszkodzeń miąższu, wolne od nadmiernego 
zawilgocenia zewnętrznego, wolne od jakichkolwiek obcych zapachów lub smaków. 
Produkty muszą być wystarczająco rozwinięte, ale nie przerośnięte, a owoce muszą być odpowiednio 
dojrzałe, ale nie przejrzałe. 
UWAGA: Jeżeli towar w formularzu ofertowym jest rozpisany w kilogramach a Zamawiający złoży 
zamówienie w sztukach, wówczas Wykonawca jest zobowiązany zwarzyć sztuki jakie zamówił Zamawiający a 
na fakturze wpisuje kilogramy. 

 
 

 

Oświadczam, że: 
1. Oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  
2. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; 
3. Zaoferowana cena pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji zamówienia 
4. Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia; 
5. Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia; 
6. Termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ; 
7. Zawarty w SIWZ projekt umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ został przeze mnie/nas zaakceptowany i 

zobowiązuję/my się w przypadku wybrania mojej/naszej oferty do podpisania umowy na zawartych w niej 
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
 
 
 

 
Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia: 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3 

3. Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 – 
załącznik nr 4 

4. Wykaz usług o tematyce będącej przedmiotem zamówienia lub podobnych – załącznik nr 5 
5. Oświadczenie, o posiadaniu specjalistycznego środka transportu– załącznik nr 7 

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

Data        Podpis (podpisy) i pieczęć    
               upoważnionego przedstawiciela firmy 
 



 

Załącznik nr 1c do SIWZ 

 
FORMULARZ OFERTY dla części 3 zamówienia  

PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oferujemy zrealizowanie usługi objętej zamówieniem zgodnie z wymaganiami SIWZ z dnia ………………… r.  

 
Lp. Opis przedmiotu zamówienia jednostka miary ilość cena jednostkowa wartość netto VAT wartość brutto 

1 Filet z piersi kurczaka kg 75       

2 Kurczak świeży kg 75       

3 Porcja rosołowa kg 685       

4 Udka z kurczaka kg 275       

5 Wątróbka z kurczaka kg 90       

6 Żołądki drobiowe kg 106     
 7 Mięso wołowe – udziec b/k kg 22       

8 Schab wieprzowy z kością kg 126       

9 Mięso wieprzowe – karczek b/k kg 187       

10 Mięso wieprzowe – łopatka b/k kg 259       

11 Szynka wieprzowa b/k kg 75       

12 Ozory wieprzowe kg 11       

13 Golonko z kością kg 15       

14 Nogi wieprzowe kg 61       

15 Flaki wołowe blanszowane kg  78       

16 Schab b/k kg 96       

17 Antrykot kg 102       

18 Kości wędzone kg 5     

19 Boczek wędzony kg 150     

20 Boczek pieczony kg 75     

21 Baleron kg 20     

22 Kiełbasa zwyczajna kg 312     

23 Kiełbasa kminkowa kg 76     

24 Kiełbasa podwawelska kg 5     

25 Kiełbasa grillowa kg 76     

26 Kiełbasa parzona kg 36     

27 Kiełbasa z szynki wieprzowej kg 35     

28 Kiełbasa parówkowa kg 300     

29 Kiełbaski winerki kg 136     

30 Krupniok kg 41     

31 Kaszanka (gruby flak) kg 41     

32 Kaszanka (cienki flak) kg 41     

Nazwa i siedziba oferenta 
 
..................................................................................... 

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

………………………………………………………………………………… 

TEL……………………………………… FAX……………………………. 

E-MAIL……………………………………………………………………… 

NIP………………………………/REGON………………………………. 

  



 

33 Mortadela kg 165     

34 Metka kg 50     

35 Metka cebulowa kg 40     

36 Metka brunszwicka surowa kg 30     

37 Mielonka tyrolska kg 152     

38 Polędwica drobiowa kg 50     

39 Polędwica sopocka kg 20     

40 Pasztetowa kg 60     

41 Pasztet pieczony kg 10     

42 Pasztet biały kg 50     

43 Słonina wędzona kg 17     

44 Słonina cała kg 20     

45 Salceson domowy kg 35     

46 Salceson ozorkowy kg 40     

47 Salceson z indyka kg 30     

48 Frankfurterki drobiowe kg 15     

49 Gulasz angielski  kg 75     

50 Szynka wieprzowa gotowana kg 10     

51 Szynka konserwowa prasowana kg 50     

52 Szynka tyrolska kg 18     

53 Szynka domowa kg 18     

54 Pieczeń firmowa kg 41     

55 Pieczeń szwajcarska kg 10     

56 Pieczeń celtycka kg 10     

57 Pieczeń rzymska kg 10     

RAZEM 

Wartość netto Wartość brutto 

 
Termin realizacji zamówienia zgodnie z treścią SIWZ wynosi …. dni od złożenia zamówienia  
 
Cena  brutto oferty  wynosi: .......................................................... zł 
 

(słownie:..................................................................................................................................................................) 

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

Data         Podpis (podpisy) i pieczęć    
                      upoważnionego przedstawiciela firmy 

 
 

Wykonawca dostarcza towar do magazynu żywnościowego mieszczącego się w siedzibie 
Zamawiającego w dniu następującym po dniu złożenia zamówienia, od poniedziałku do soboty w 
godzinach od 700 do godz. 1300. Jeżeli dzień następujący po dniu złożenia zamówienia przypada w niedzielę 
lub dzień ustawowo wolny od pracy, Wykonawca dostarczy zamówiony towar w pierwszym dniu roboczym 
przypadającym po niedzieli lub dniu wolnym od pracy. 
Towar musi posiadać minimalny termin 2/3 przydatności do spożycia umieszczonego na oryginalnych 
opakowaniach producenta.  
Waga towaru powinna być taka, jaką zamawia Zamawiający. Dopuszczalny zakres błędu nie więcej niż 
10dkg i nie mniej niż 10dkg.  

Cechy dyskwalifikujące dostarczane produkty to: obce posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot pleśni, 
barwa szarozielona, obecność szkodników oraz ich pozostałości, brak oznakowania opakowań, uszkodzenia 
mechaniczne, objawy obniżenia jędrności i elastyczności, nie przyleganie osłonki do wędlin, zazielenienie 
mięsa, fragmenty kości w mięsie zamówionym bez kości. 



 

 

Oświadczam, że: 
1. Oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  
2. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; 
3. Zaoferowana cena pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji zamówienia 
4. Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia; 
5. Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia; 
6. Termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ; 
7. Zawarty w SIWZ projekt umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ został przeze mnie/nas 

zaakceptowany i zobowiązuję/my się w przypadku wybrania mojej/naszej oferty do podpisania umowy 
na zawartych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
 

 
Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia: 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3 

3. Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 – 
załącznik nr 4 

4. Wykaz usług o tematyce będącej przedmiotem zamówienia lub podobnych – załącznik nr 5 
5. Oświadczenie, o posiadaniu specjalistycznego środka transportu– załącznik nr 7 

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

Data        Podpis (podpisy) i pieczęć    
               upoważnionego przedstawiciela firmy 
 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Załącznik nr 1d do SIWZ 

 
FORMULARZ OFERTY dla części 4 zamówienia  

RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oferujemy zrealizowanie usługi objętej zamówieniem zgodnie z wymaganiami SIWZ z dnia ………………… r.  

 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia 
jednostka  

miary 
ilość cena jednostkowa wartość netto VAT wartość brutto 

1 Kasza manna op. 1kg op 95       

2 Kasza perłowa op. 1kg op 105       

3 Mąka pszenna (typ 500) op. 1kg op 316       

4 Mąka ziemniaczana op. 1kg kg 105       

5 Płatki owsiane błyskawiczne op. 400g op 21       

6 Sól jodowana op. 1kg op 130       

7 Cukier waniliowy 20g op 190     
 8 Cynamon 20g op 35       

9 Mak niebieski kg 3       

10 Wiórki kokosowe 200g szt 15       

11 Miód naturalny wielokwiatowy op.400g szt 4       

12 Cukier puder 400g szt 50       

13 Suchary op. 225g szt 8       

14 Ciastka biszkopty op. 100g op 2       

15 Majonez stołowy 400g op 160       

16 Herbata granulowana op. 100g op 1490       

17 Jabłka suszone kg 0,5   
  

18 Chrzan tarty op. 200g kg 80       

19 Morele suszone kg 0,5       

20 Śliwki suszone kg 1       

21 Kisiel owocowy ok. 80g op 570       

22 Budyń w proszku ok. 65g szt 540     
 23 Cukier kryształ biały op. 1kg kg 1090       

24 Dżem w słoiku ok. 260g różne smaki  szt 615     

25 
Kawa mielona 100% Arabika, zawartość kofeiny 

niska 250g 
op 20 

    

26 Kawa zbożowa 200g op 20     

27 Koncentrat pomidorowy op. 200g szt 250       

28 

Kakao naturalne gorzkie (Kakao o obniżonej 
zawartości tłuszczu zawartość tłuszczu 

kakaowego 10-12%) op. 150g 

op 35 

      

29 Groszek konserwowy op. 400g szt 60       

Nazwa i siedziba oferenta 
 
..................................................................................... 

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

………………………………………………………………………………… 

TEL……………………………………… FAX……………………………. 

E-MAIL…………………………………………………………………….. 

NIP………………………………/REGON………………………………. 

  



 

30 Seler konserwowy słoik 900ml szt 10     

31 Kukurydza konserwowa w puszcze op. 400g szt 14       

32 Liść laurowy op. 10g szt 30       

33 Magii w płynie 1l szt 100       

34 Majeranek op. 14g szt 22       

35 Makaron nitki op. 400g kg 37       

36 Makaron świderki op. 500g kg 48     
 37 Makaron łazankowy op. 500g kg 48     

38 Makaron łezka op.500g kg 20     

39 Musztarda stołowa słoik op. 900g szt 95       

40 Ocet 0,5l 10% szt 110       

41 Ogórki konserwowe op. 900g szt 325       

42 Papryka mielona czerwona słodka  kg 2,10       

43 Pieprz czarny mielony op. 20g szt 220       

44 Oregano suszone op. 20g szt 20     

45 Zioła prowansalskie op. 20g szt 20     

46 Bazylia suszona op. 20g szt 20     

47 Majeranek suszony op. 20g szt 20     

48 Tymianek op. 20g szt 20     

49 Rozmaryn op. 20g szt 20     

50 Pasztet drobiowy op. 160g szt 310       

51 Pasztet (różne smaki op. 50g) szt 150     

52 Przyprawa warzywna 1kg szt 95       

53 Ryż sypki długo ziarnisty 1kg szt 150       

54 Marmolada wieloowocowa op. 900g szt 2       

55 Syrop zagęszczony 500ml różne smaki szt 142   
  

56 Ziele angielskie op. 20g szt 30       

57 Żurek (butelka 500ml)  szt 55       

58 Czekolada różne smaki 100g szt 110       

59 Fasolka szparagowa op. 400g szt 190       

60 Kminek  kg 1,30     
 61 Proszek do pieczenia op. 3g  szt 50       

62 Żelatyna 20g szt 62     

63 
Cukierki oblane czekolada deserową z 

nadzieniem kakaowym z wafelkami 500g 
szt 69 

    

64 Pierniki op. 500g szt 69       

65 Kostka piernikowa op. 125g  szt 69       

66 Paluszki słone op. 100g szt 30       

67 Rodzynki op. 100g szt 11       

68 Cukierki w czekoladzie deserowej różne smaki  kg 7,5       

69 Galaretka w czekoladzie op. 170g szt 69       

70 Galaretki owocowe różne smaki do gotowania szt 55       

71 Grzyby suszone (podgrzybek) op. 20g  szt 10     
 

72 
Aromat do ciast (śmietankowy, migdałowy, 

pomarańczowy, waniliowy) 
szt 52 

      

73 Miód wielokwiatowy w op. jednorazowych 10g szt 140     

74 Woda mineralna niegazowana 1,5l szt 65       

75 Woda mineralna gazowana 1,5l szt 325     

76 Woda mineralna niegazowana 1,5l szt 325     

77 Sok owocowy op. 2l szt 10     

78 Brzoskwinie w syropie op. 400g szt 10       

79 Przyprawa do kurczaka op. 20g szt 20     



 

80 Curry (przyprawa) op. 20g szt 20     

81 Cytryna w płynie 200 ml szt 10     

82 Polewa czekoladowa op. 200g szt 15     

RAZEM 

Wartość netto Wartość brutto 

 
 
Termin realizacji zamówienia zgodnie z treścią SIWZ wynosi …. dni od złożenia zamówienia  
 
Cena  brutto oferty  wynosi: .......................................................... zł 
 

(słownie:..................................................................................................................................................................) 

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

Data         Podpis (podpisy) i pieczęć    
                      upoważnionego przedstawiciela firmy 

 

Wykonawca dostarcza towar do magazynu żywnościowego mieszczącego się w siedzibie 
Zamawiającego w dniu następującym po dniu złożenia zamówienia, od poniedziałku do soboty w 
godzinach od 700 do godz. 1400. Jeżeli dzień następujący po dniu złożenia zamówienia przypada w niedzielę 
lub dzień ustawowo wolny od pracy, Wykonawca dostarczy zamówiony towar w pierwszym dniu roboczym 
przypadającym po niedzieli lub dniu wolnym od pracy. 

Towar musi posiadać minimalny termin 2/3 przydatności do spożycia, umieszczonego na 
oryginalnych opakowaniu zawierającym informacje istotne ze względu na ochronę zdrowia lub życia 
człowieka (skład produktu, datę przydatności do spożycia, dane identyfikujące producenta lub podmiot 
wprowadzający produkt na rynek). 

 

Oświadczam, że: 
1. Oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  
2. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; 
3. Zaoferowana cena pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji zamówienia 
4. Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia; 
5. Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia; 
6. Termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ; 
7. Zawarty w SIWZ projekt umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ został przeze mnie/nas 

zaakceptowany i zobowiązuję/my się w przypadku wybrania mojej/naszej oferty do podpisania umowy 
na zawartych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia: 
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3 
3. Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 – 

załącznik nr 4 
4. Wykaz usług o tematyce będącej przedmiotem zamówienia lub podobnych – załącznik nr 5 
5. Oświadczenie, o posiadaniu specjalistycznego środka transportu– załącznik nr 7 

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

Data        Podpis (podpisy) i pieczęć    
               upoważnionego przedstawiciela firmy 

 
 
 



 

Załącznik nr 1e do SIWZ 

 
FORMULARZ OFERTY dla części 5 zamówienia  

PIECZYWO I WYROBY CISTKARSKIE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oferujemy zrealizowanie usługi objętej zamówieniem zgodnie z wymaganiami SIWZ z dnia ………………… r.  

 
Lp. Opis przedmiotu zamówienia jednostka miary ilość cena jednostkowa wartość netto VAT wartość brutto 

1 Chleb mieszany 0,6kg szt 8760       

2 Bułki kajzerki 0,050kg  szt 35340       

3 Bułka tarta op. 0,5kg kg 85       

4 Drożdżówki z nadzieniem 0,080kg szt 70       

5 
Pączki z dżemem waga min. 

0,080kg 
szt 140 

      

6 Drożdże piekarskie op. 100g kg 10       

7 Bułka duża szt 30     
 

RAZEM 
Wartość netto Wartość brutto 

 
Termin realizacji zamówienia zgodnie z treścią SIWZ wynosi …... dni od złożenia zamówienia  
 
Cena  brutto oferty  wynosi: .......................................................... zł 
 

(słownie:..................................................................................................................................................................) 

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

Data         Podpis (podpisy) i pieczęć    
                      upoważnionego przedstawiciela firmy 

 
 

Wykonawca dostarcza towar do magazynu żywnościowego mieszczącego się w siedzibie 
Zamawiającego w dniu następującym po dniu złożenia zamówienia, od poniedziałku do soboty w 
godzinach od 630 do godz. 700. Jeżeli dzień następujący po dniu złożenia zamówienia przypada w niedzielę lub 
dzień ustawowo wolny od pracy, Wykonawca dostarczy zamówiony towar w pierwszym dniu roboczym 
przypadającym po niedzieli lub dniu wolnym od pracy. 

Towar musi posiadać minimalny termin 2/3 przydatności do spożycia umieszczonego na 
oryginalnych opakowaniach producenta.  
 Cechy dyskwalifikujące produkty to: pieczywo zdeformowane, zgniecione, uszkodzone mechanicznie; 
pieczywo zabrudzone, spalone; miękisz lepki niedopieczony z zakalcem z obecnością grudek mąki i soli; smak 
gorzki, kwaśny, zbyt słony lub niesłony. 
 

Nazwa i siedziba oferenta 
 
..................................................................................... 

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

………………………………………………………………………………… 

TEL……………………………………… FAX……………………………. 

E-MAIL…………………………………………………………………….. 

NIP………………………………/REGON………………………………. 

  



 

 
 

 

Oświadczam, że: 
1. Oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  
2. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; 
3. Zaoferowana cena pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji zamówienia 
4. Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia; 
5. Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia; 
6. Termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ; 
7. Zawarty w SIWZ projekt umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ został przeze mnie/nas 

zaakceptowany i zobowiązuję/my się w przypadku wybrania mojej/naszej oferty do podpisania umowy 
na zawartych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia: 
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3 
3. Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 – 

załącznik nr 4 
4. Wykaz usług o tematyce będącej przedmiotem zamówienia lub podobnych – załącznik nr 5 
5. Oświadczenie, o posiadaniu specjalistycznego środka transportu– załącznik nr 7 

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

Data        Podpis (podpisy) i pieczęć    
               upoważnionego przedstawiciela firmy 
 
  

   

 
 

  



 

  

Załącznik nr 1f do SIWZ 

 
FORMULARZ OFERTY dla części 6 zamówienia  

RYBY PRZETWORZONE I KONSERWOWANE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oferujemy zrealizowanie usługi objętej zamówieniem zgodnie z wymaganiami SIWZ z dnia ………………… r.  

 
Lp. Opis przedmiotu zamówienia jednostka miary ilość cena jednostkowa wartość netto VAT wartość brutto 

1 Płaty śledziowe zielone kg 48 
        

2 
Płaty śledziowe 

marynowane 
kg 20 

    

3 Karp świeży kg 10 
        

4 Śledzie a’la matias kg 160 
        

5 
Ryba mrożona – filet z 

dorsza op. 5kg (5% glazury) 
kg 330 

        

6 Makrela wędzona kg 92 
        

7 
Filety śledziowe w oleju op. 

170g 
kg 200 

        

8 
Filety śledziowe w 

pomidorach op. 170g 
kg 200 

        

9 Sałatka rybna op.140g szt 150 
    

RAZEM 
Wartość netto Wartość brutto 

 

Termin realizacji zamówienia zgodnie z treścią SIWZ wynosi …. dni od złożenia zamówienia  
 
Cena  brutto oferty  wynosi: .......................................................... zł 
 

(słownie:..................................................................................................................................................................) 

 
 
 
      ...............................              ............................................................. 
Data      Podpis (podpisy) i pieczęć  

   
 

Nazwa i siedziba oferenta 
 
..................................................................................... 

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

…………………………………………………………………………………. 

TEL……………………………………… FAX……………………………. 

E-MAIL……………………………………………………………………… 

NIP………………………………/REGON………………………………. 

  



 

 
 

Wykonawca dostarcza towar do magazynu żywnościowego mieszczącego się w siedzibie 
Zamawiającego w dniu następującym po dniu złożenia zamówienia, od poniedziałku do soboty w 
godzinach od 700 do godz. 1400. Jeżeli dzień następujący po dniu złożenia zamówienia przypada w niedzielę 
lub dzień ustawowo wolny od pracy, Wykonawca dostarczy zamówiony towar w pierwszym dniu roboczym 
przypadającym po niedzieli lub dniu wolnym od pracy. 

Towar musi być świeży, posiadać minimum 2/3 terminu przydatności do spożycia umieszczonego na 
oryginalnym opakowaniu producenta. Cechy dyskwalifikujące dostarczane produkty to: obce posmaki, 
zapach, smak gorzki, mocno kwaśny, słony, stęchły, mdły; zanieczyszczenia mechaniczne, organiczne; objawy 
pleśnienia, psucia; uszkodzenia mechaniczne, zdeformowanie, zgniecenie, porozrywanie, obecność 
szkodników oraz ich pozostałości, brak oznakowania opakowań, ryby głęboko zamrożone, opakowania suche 
bez widocznych mokrych rozmrożeń. 
 

Oświadczam, że: 
1. Oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  
2. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; 
3. Zaoferowana cena pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji zamówienia 
4. Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia; 
5. Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia; 
6. Termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ; 
7. Zawarty w SIWZ projekt umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ został przeze mnie/nas zaakceptowany 

i zobowiązuję/my się w przypadku wybrania mojej/naszej oferty do podpisania umowy na zawartych w 
niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia: 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3 

3. Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 – 
załącznik nr 4 

4. Wykaz usług o tematyce będącej przedmiotem zamówienia lub podobnych – załącznik nr 5 
5. Oświadczenie, o posiadaniu specjalistycznego środka transportu– załącznik nr 7 

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

Data        Podpis (podpisy) i pieczęć    
               upoważnionego przedstawiciela firmy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Załącznik nr 1g do SIWZ 

 
FORMULARZ OFERTY dla części 7 zamówienia  

MROŻONKI 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oferujemy zrealizowanie usługi objętej zamówieniem zgodnie z wymaganiami SIWZ z dnia ………………… r.  

 
Lp. Opis przedmiotu zamówienia jednostka miary ilość cena jednostkowa wartość netto VAT wartość brutto 

1 Kalafior mrożony op. 2kg kg 55 
        

2 Szpinak mrożony op. 2kg kg 96 
        

3 Brokuły mrożone op. 2kg kg 10 
        

4 
Zupa jarzynowa mrożona – 7 

składników op. 2kg 
kg 95 

        

5 
Brukselka mrożona op. 

2,5kg 
kg 10 

        

6 
Fasolka szparagowa 

mrożona 2kg 
kg 60 

        

7 Marchew mrożona op. 2,5kg kg 280 
    

8 
Mieszanka kompotowa op. 

2,5kg 
kg 50 

    

RAZEM 
Wartość netto Wartość brutto 

 
Termin realizacji zamówienia zgodnie z treścią SIWZ wynosi …. dni od złożenia zamówienia  
 
Cena  brutto oferty  wynosi: .......................................................... zł 
 

(słownie:..................................................................................................................................................................) 

 
 
      ...............................              ............................................................. 
Data      Podpis (podpisy) i pieczęć   
 
 
   
 
 
 
 

Nazwa i siedziba oferenta 
 
..................................................................................... 

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

………………………………………………………………………………… 

TEL……………………………………… FAX……………………………. 

E-MAIL……………………………………………………………………… 

NIP………………………………/REGON………………………………. 

  



 

Wykonawca dostarcza towar do magazynu żywnościowego mieszczącego się w siedzibie 
Zamawiającego w dniu następującym po dniu złożenia zamówienia, od poniedziałku do soboty w 
godzinach od 700 do godz. 1400. Jeżeli dzień następujący po dniu złożenia zamówienia przypada w niedzielę 
lub dzień ustawowo wolny od pracy, Wykonawca dostarczy zamówiony towar w pierwszym dniu roboczym 
przypadającym po niedzieli lub dniu wolnym od pracy. 

Towar musi być świeży, posiadać minimum 2/3 terminu przydatności do spożycia umieszczonego na 
oryginalnym opakowaniu producenta. 

Cechy dyskwalifikujące dostarczane produkty to: mrożonki z widocznymi mokrymi rozmrożeniami, 
produkty przypominające bryłę lodu, tj. zbite w kulę (wyjątek stanowi posiekany szpinak), produkty szare, 
sine, mrożonki bez opakowania tzw. „na wagę” których opakowanie nosi ślady naruszenia np. rozerwana 
torebka, uszkodzenia bezpośrednio zabezpieczające produkt. 
 

Oświadczam, że: 
1. Oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  
2. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; 
3. Zaoferowana cena pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji zamówienia 
4. Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia; 
5. Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia; 
6. Termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ; 
7. Zawarty w SIWZ projekt umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ został przeze mnie/nas 

zaakceptowany i zobowiązuję/my się w przypadku wybrania mojej/naszej oferty do podpisania umowy 
na zawartych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia: 
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3 
3. Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 – 

załącznik nr 4 
4. Wykaz usług o tematyce będącej przedmiotem zamówienia lub podobnych – załącznik nr 5 
5. Oświadczenie, o posiadaniu specjalistycznego środka transportu– załącznik nr 7 

 
 
 
 
 ...............................      ............................................................. 
Data        Podpis (podpisy) i pieczęć     
              upoważnionego przedstawiciela firmy 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Załącznik nr 1h do SIWZ 

 
FORMULARZ OFERTY dla części 8 zamówienia  

JAJA KURZE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oferujemy zrealizowanie usługi objętej zamówieniem zgodnie z wymaganiami SIWZ z dnia ………………… r.  

 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia jednostka miary ilość cena jednostkowa wartość netto VAT wartość brutto 

1 
Jaja kurze konsumpcyjne 

świeże „L” 63-73 g 
szt 9950 

        

RAZEM 
Wartość netto Wartość brutto 

 

 

Termin realizacji zamówienia zgodnie z treścią SIWZ wynosi …. dni od złożenia zamówienia  
 
Cena  brutto oferty  wynosi: .......................................................... zł 
 

(słownie:..................................................................................................................................................................) 

 
      ...............................              ............................................................. 
Data      Podpis (podpisy) i pieczęć  

   
 

Wykonawca dostarcza towar do magazynu żywnościowego mieszczącego się w siedzibie 
Zamawiającego w dniu następującym po dniu złożenia zamówienia, od poniedziałku do soboty w 
godzinach od 700 do godz. 1300. Jeżeli dzień następujący po dniu złożenia zamówienia przypada w niedzielę 
lub dzień ustawowo wolny od pracy, Wykonawca dostarczy zamówiony towar w pierwszym dniu roboczym 
przypadającym po niedzieli lub dniu wolnym od pracy. 

Towar musi być świeży, posiadać minimum 2/3 terminu przydatności do spożycia umieszczonego na 
oryginalnym opakowaniu producenta. 

Cechy dyskwalifikujące dostarczane produkty to: uszkodzona, bądź zabrudzona skorupka, 
zdeformowany kształt skorupki, obce zapachy. 
 
 

Oświadczam, że: 
1. Oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  
2. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; 
3. Zaoferowana cena pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji zamówienia 
4. Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia; 
5. Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia; 
6. Termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ; 

Nazwa i siedziba oferenta 
 
..................................................................................... 

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

………………………………………………………………………………… 

TEL……………………………………… FAX……………………………. 

E-MAIL…………………………………………………………………….. 

NIP………………………………/REGON………………………………. 

  



 

7. Zawarty w SIWZ projekt umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ został przeze mnie/nas 
zaakceptowany i zobowiązuję/my się w przypadku wybrania mojej/naszej oferty do podpisania umowy 
na zawartych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
 

 
Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia: 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3 

3. Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 – 
załącznik nr 4 

4. Wykaz usług o tematyce będącej przedmiotem zamówienia lub podobnych – załącznik nr 5 
5. Oświadczenie, o posiadaniu specjalistycznego środka transportu– załącznik nr 7 

 
 
 
 
 ...............................      ............................................................. 
Data        Podpis (podpisy) i pieczęć     
              upoważnionego przedstawiciela firmy 



 

Załącznik nr 2  

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania : 

 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu] 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  . 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 ……………………………………………….. 

(podpis i  pieczęć osób wskazanych  

w dokumencie uprawniającym  

do występowania w obrocie prawnym  

lub  posiadających pełnomocnictwo) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać 

mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

 

 

(miejscowość), dnia …………………. r.       ……………………………………………….. 

(podpis i  pieczęć osób wskazanych  

w dokumencie uprawniającym  

do występowania w obrocie prawnym  

                                                                                                                   lub  posiadających pełnomocnictwo 

 

                     

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.                                ……………………………………………….. 

(podpis i  pieczęć osób wskazanych  

w dokumencie uprawniającym  

do występowania w obrocie prawnym  

                                                                                                                    lub  posiadających pełnomocnictwo 

 

UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp 

 



 

 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

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

(podpis i  pieczęć osób wskazanych  

w dokumencie uprawniającym  

do występowania w obrocie prawnym  

                                                                                                                  lub  posiadających pełnomocnictwo 

………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.  

 

 

…………………….…., dnia …………               

 

……………………………………………….. 

(podpis i  pieczęć osób wskazanych  

w dokumencie uprawniającym  

do występowania w obrocie prawnym  

lub  posiadających pełnomocnictwo) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Złącznik nr 3 

 
 
  

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w   postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na: 

„Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu na 2018 r.” 

 

………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

      

 ……………………………………………….. 

(podpis i  pieczęć osób wskazanych  

w dokumencie uprawniającym  

do występowania w obrocie prawnym  

lub  posiadających pełnomocnictwo) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

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

(podpis i  pieczęć osób wskazanych  

w dokumencie uprawniającym  

do występowania w obrocie prawnym  

                                                                                                                              lub  posiadających pełnomocnictwo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 4  

OŚWIADCZENIE  

WYKONAWCY z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp 

(Wypełnia Wykonawca – 

 w przypadku oferty wspólnej oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z Partnerów z osobna) 

  

Pełna nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

 

Oświadczam/-y, że zgodnie z art. 26 ust. 2d  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze 

zm.), należymy / nie należymy*) do  grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2. pkt. 5. 

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 załączamy listę podmiotów należących do 

tej samej grupy kapitałowej: 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.  

…………………….…., dnia …………     

……………………………………………….. 

(podpis i  pieczęć osób wskazanych  

w dokumencie uprawniającym  

do występowania w obrocie prawnym lub  posiadających 

pełnomocnictwo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 5 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

Świadomy/i odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233kk, przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na  

Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr2 w Zabrzu  
na 2018 r.” 

Oświadczam/y że nie zalegam/y z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne bądź uzyskaliśmy 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymano nam w całości wykonanie decyzji 
właściwego organu 

WYKAZ USŁUG O TEMATYCE BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA LUB PODOBNYCH 
Minimum 2 wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywana usługa o tematyce będącej przedmiotem 

postępowania lub podobne w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie udziału  

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie , minimalnej wartości dla części I: 20 000,00 zł 

brutto, dla części II: 7 000,00 zł brutto, dla części III: 20 000,00 zł brutto, dla części IV: 12 500,00 zł brutto, dla części 

V: 10 000,00 zł brutto, dla części VI: : 5 000,00 zł brutto, dla części VII: 750,00 brutto, dla części VIII: 2 500,00 brutto. 

Należy załączyć dokument potwierdzający, że usługa ta została wykonana należycie tzw. list referencyjny lub inny dokument potwierdzający, iż 

usługa została wykonana należycie zgodnie z Rozdziałem VI pkt. 6.6 SIWZ.  Z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub 

usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert 

 

 

l.p. Nazwa postępowania Miejsce wykonania 

zamówienia 

Podmiot zlecający Termin realizacji 

(data rozpoczęcia i 

zakończenia) 

Wartość zamówienia  

(netto w zł) 

1      

 

 

2      

 

 

3      

 

 

 

 

 

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

Data         Podpis (podpisy) i pieczęć 

         upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 



 

              Załącznik nr 6 
WZÓR UMOWY 

 
Umowa nr …………………………………….……../2018 

 
zawarta w dniu  ……………………………...……r. w Zabrzu, pomiędzy: 
Domem  Pomocy  Społecznej Nr 2 w Zabrzu;   41-800  Zabrze  ul. Jaskółcza 11  ( NIP : 648-10-17-849 )   
Zwanym  dalej  Zamawiającym,  reprezentowanym   przez  Dyrektora  –  Małgorzatę  Drzewosieską, działającą na 
podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Zabrze   
 
a   
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………............ 

zwanym  dalej Wykonawcą , na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 
 

§1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych………………………………………………….…………………..  
2.   Przedmiot  umowy  będzie  dostarczany  sukcesywnie  przez  Wykonawcę   na  rzecz Zamawiającego  zgodnie z  ofertą    

Wykonawcy z dnia …………………..…..……….r. i  na  zasadach zawartych w zaproszeniu ofertowym asortymentu o którym 
mowa w pkt 1. 

 
§2 

 TERMIN REALIZACJI UMOWY 
1. Termin realizacji zamówienia strony ustalają na okres od dnia: 01.01.2018r. do  31.12.2018r.                                                
2. Termin o którym mowa powyżej może ulec  skróceniu w przypadkach o których mowa w § 10 niniejszej umowy. 
3. Umowa wygasa w przypadku o którym mowa w § 10 ust 10 umowy.  

 
§3 

MAKSYMALNA WARTOŚĆ   UMOWY 
1. Maksymalną wartość umowy strony ustalają na kwotę ………………………………..…………………..………………………….zł brutto 

(słownie……………………………………..………………………….)  …………………..………….……………zł netto, wliczono  VAT………………. . 

2. Kwota określona w ust 1 stanowi szacunkową, maksymalną wysokość zobowiązania Zamawiającego  względem   
dostawy   w   zakresie    asortymentu   określonego  w    ofercie.  

3. Ostateczną wartością umowy będzie łączna wartość wszystkich zrealizowanych dostaw, która nie może przekroczyć 
maksymalnej wartości brutto umowy. 

4. Wartość umowy obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą towaru w tym  wniesienie i złożenie w magazynie 
żywnościowym w siedzibie  Zamawiającego (transport, opakowanie,  czynności  związane  z przygotowaniem 
dostawy , ubezpieczenie towaru do czasu  przekazania go   Zamawiającemu, koszt załadunku i rozładunku u 
Zamawiającego ,zysk, upusty,  rabaty , należny  podatek  VAT itp.)  oraz  inne  koszty  objęte  przedmiotem  umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania  pełnego limitu ilościowego przedmiotu  zamówienia 
,wskazanego w umowie bez prawa  roszczeń z tego  tytułu  przez Wykonawcę , a w szczególności z tytułu 
niezrealizowania umowy do  pełnej wartości.  

6. Wykonawcy  przysługuje tylko zapłata za faktycznie dostarczoną ilość towaru. 
7. Umowa realizowana będzie częściami na podstawie indywidualnych zamówień. 
8. Ceny podane w ofercie są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy. 
9. Po podpisaniu umowy ceny mogą być regulowane: 

▪ w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub 
zwiększenia wynagrodzenia o kwotę różnicy w kwocie podatku VAT,  

▪ ceny mogą być regulowane co kwartał w granicach wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
publikowanych w Monitorze Polskim w formie obwieszczenia Prezesa GUS o wskaźnik w poprzednim kwartale. 

▪ w przypadku istotnej zmiany cen spowodowanych czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, po pisemnym 
uzasadnieniu zmiany i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego 

▪ obniżka cen – np. cena promocyjna z uwzględnieniem wymogów określonych w opisie przedmiotu umowy po 
uwzględnieniu powyższego pomiędzy stronami umowy, 

10. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego o każdej zmianie cen wraz z uzasadnieniem 
podstawy zmiany, sporządzić nowy cennik i uzyskać akceptację Zamawiającego dla proponowanej zmiany. 



 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy pozycjami wyszczególnionymi w 
załączniku nr 1a-h do zaproszenia ofertowego. Wartość dokonanych przesunięć nie może przekroczyć  wartości 
maksymalnej umowy.   

12. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany asortymentu na inny odpowiadający swoim parametrom i jakości 
oferowanym o tej samej cenie lub tańszy. 

      § 4 
DOSTAWA 

1. Dostawa  produktów będących przedmiotem umowy,  następować będzie według  faktycznych potrzeb 
Zamawiającego, na podstawie zamówień składanych przez upoważnionego pracownika w formie telefonicznej,  
faksem lub  drogą elektroniczną , w której określi on każdorazowo ilości asortymentu danej dostawy. Wykonawca 
zobowiązany będzie dostarczyć  zamawiany towar własnym transportem i na własny koszt na adres siedziby 
Zamawiającego w terminie maksymalnym określony w zapytaniu ofertowym tj do 1 dnia od daty wysłania 
zamówienia przez Zamawiającego. 

2. W szczególnych przypadkach, wynikających z potrzeby Zamawiającego Wykonawca winien przyjąć doraźne 
zamówienie w trybie pilnej realizacji. 

3. Dostarczone produkty musza spełniać wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu 
zawarte w Polskich Normach . 

4. Dostarczony towar winien być świeży i posiadać w dniu dostawy minimum 2/3 terminu przydatności do spożycia. 
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonej żywności do daty minimalnej 
trwałości lub terminu przydatności do spożycia określonych na czytelnych etykietach. 

5. Żywność będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi 
atestami, Normami, prawem żywnościowym oraz obowiązującymi zasadami GMP/GHP, GAP lub  EUROGAP i system 
HACCP  lub Certyfikacja ISO 22000:2005 - Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności. 

6. Dostarczona żywność oraz sposób jej dostawy musi być zgodna z wszystkimi przepisami regulującymi kwestię 
przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do udostepnienia przy dostawie wszystkich niezbędnych informacji w celu dokonania 
oceny ilościowo-jakościowej odbieranej żywności. 

§ 5 
 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  wszelkie  zachowania  działania  i  zaniechania osób trzecich , którymi się   
posługuje przy wykonywaniu umowy  tak jak za  swoje własne działanie lub zachowanie .       

                             
§ 6 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Wykonawca ma obowiązek wystawienia faktury/rachunku z wyszczególnieniem ilości , miary i wartości zamawianego 

towaru. 
2. Faktura o której mowa w pkt. 1 ma być dostarczona wraz z towarem. 
3. W przypadku zwrotu towaru Wykonawca wystawi niezwłocznie fakturę korygującą. 
4. Zapłata za dostarczony towar dokonywana będzie po zrealizowaniu każdego cząstkowego zamówienia na rachunek 

bankowy Wykonawcy: ................................................................................................................................w terminie 14 dni od daty 

prawidłowo wystawionej i otrzymanej faktury. 

5. Za datę uregulowania faktury uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego. 
 

§7 
Osobą upoważnioną do odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest Magazynier lub inna osoba 
każdorazowo wskazana przez Zamawiającego. 
 

§ 8 
GWARANCJA 

1. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy musi posiadać 2/3 terminu przydatności       
do spożycia ,  licząc  od  dnia   dostawy, chyba że  producent  ze względu na specyfikę  produktu, przewiduje krótsze 
terminy. 

2.  Wykonawca  udziela gwarancji jakościowej na dostawy objęte umową. 
3.  Strony uważają za wiążące reklamacje składane drogą telefoniczną. 
4.  W razie stwierdzenia dostawy nie zgodnej  z umową w  okresie jej obowiązywania Wykonawca zobowiązuje się  do:       

a)  przyjęcia zwrotu żywności w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego jej złej jakości lub innego niż określonego  
w zapytaniu  terminu przydatności do spożycia i dostarczenia w terminie 1 dnia żywności odpowiadającej  
zapotrzebowaniu Zamawiającego; 
b) uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych produktów i bezzwłocznej wymiany produktów wadliwych oraz 
uznania zwrotu produktów przeterminowanych lub nieświeżych. Jeżeli z przyczyn zależnych od Wykonawcy nie będzie 



 

możliwe bezzwłoczne dostarczenie produktów pozbawionych wad, Zamawiający zastosuje odpowiednio zasady 
określone w § 9 niniejszej umowy. 

5.  Wykonawca zobowiązuje się do wydania na żądanie Zamawiającego dokumentów atestacyjnych 
        produktów, jeśli takich udzielił producent żywności.                                                                  

§ 9 
KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar 
umownych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę: 
a) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  lub  
Zamawiającego z  winy Wykonawcy, 
b) w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy w przypadku zwłoki w wykonaniu umowy, za każdy dzień zwłoki,  
liczony od dnia zaplanowanej dostawy, 

3. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić karę: 
a) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 
przyczyn  za które  nie odpowiada Wykonawca; 
b) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia  odsetki ustawowe; 

4. W przypadku gdy kara nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
drodze  sądowej. 

5. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych przewidzianych w § 9 pkt. 2 z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy na podstawie przedłożonej faktury VAT tzw KOMPENSATA lub na podstawie noty 
obciążeniowej.       

§ 10 
ZMIANA , WYPOWIEDZENIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności wprowadzonych aneksem. 
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. W przypadku ,o którym mowa w ust. 2, Wykonawca  może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać 
uzasadnienie. 

5. Jeżeli rozpoczęcie, realizacji umowy opóźnia się z winy Wykonawcy lub przedmiot umowy jest  wykonywany w 
sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może odstąpić od umowy. Na podstawie pisemnego 
zawiadomienia Wykonawcy o odstąpieniu w terminie 7 – dni od dnia powstania okoliczności uzasadniającej 
odstąpienie, 

6. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 
ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub przedłożenia mu przez Wykonawcy  wniosku o ogłoszenie 

         jego  upadłości; 
        wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę  majątku na rzecz  wierzycieli. 
   7.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:  
         a)  odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu dostawy.  
         b)  Zamawiający  nie  wywiązuje  się  z umownych  warunków  zapłaty  wynagrodzenia  Wykonawcy. 
   8.  Każda   ze   stron   może   rozwiązać   umowę   z   zachowaniem   czternastodniowego   okresu  
        wypowiedzenia. 
   9.  Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia     

nieprawidłowości w  realizacji postanowień umowy, a w szczególności: 
       a) powierzenia wykonania zamówienia osobom nie posiadającym wymaganych kwalifikacji 
       b) w razie nienależytego jej wykonania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o stwierdzonych       
nieprawidłowościach i nie przedstawieniu ze strony  Wykonawcy zadowalających Zamawiającego    
wyjaśnień   tych    nieprawidłowości   w   terminie  3  dni od daty  wysłania  pisma  zawierającego nieprawidłowości. 

10. Umowa wygasa w przypadku zrealizowania maksymalnej wartości umowy lub wyczerpania 
         asortymentu. 

§ 11 
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.  Strony ustalają, że sądem wyłącznie właściwym  w sprawach spornych wynikających z niniejszej     
      umowy jest  Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2.   W  sprawach   nie  uregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy  Kodeksu  Cywilnego. 
3.  Integralną częścią niniejszej umowy jest  oferta  Wykonawcy oraz  zaproszenie  do składania  ofert                 

      z dnia …………………………………….r. 
4. Umowę niniejszą sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
     Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  



 

 
      Zamawiający                                                                                                                                           Wykonawca    

 
 
 

Załącznik nr 7 

…………………………………………………. 
(pieczęć Wykonawcy)  

 
  

……………… dn. ................................... 
 

OŚWIADCZENIE 
o posiadaniu specjalistycznego środka transportu 

 

Nazwa postępowania: „Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 2 na 2018 r.” 

 
 
Nazwa Wykonawcy .............................................................................................. 
   .............................................................................................. 
   .............................................................................................. 
Adres Wykonawcy .............................................................................................. 
   .............................................................................................. 
 
 
 
Oświadczam, iż posiadam specjalistyczny środek transportu zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 19.12.2002 r. w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu Żywności (Dz. U. 
Nr 21, poz.179 z 2003r). 

 

 

 

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

(data)  Podpis (podpisy) i pieczęć upoważnionego  

                          przedstawiciela wykonawcy 

 
 
 
 
 
 


