






 

Załącznik nr 1                                                      

                                                                                                    ...........................,dnia............... 

 

Nazwa wykonawcy     ........................................................ 

Adres wykonawcy      ........................................................  

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

Tel./ adres e-mail: ............................................................... 

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

 

 

O F E R T A 

1. Nawiązując do zaproszenia do składania ofert dotyczących dostawy artykułów 

żywnościowych do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu 

oferujemy wykonanie zamówienia objętego w zapytaniu ofertowym  

a/ na pakiet nr ……. o nazwie……………….………………………………..................... 

b/ całość oferty 
*(włąściwe zaznaczyć) 

 za cenę NETTO..………………..……. zł 

(słownie ………………………………………………………………………………… zł) 

BRUTTO………………………………….zł. w tym podatek VAT ………………………. 

(słownie  …………..…………………………………………………………………… zł)   

     wg załączonego formularza cenowego z podziałem na pakiety. 

2. Zamawiający zastrzega że z przyczyn niezależnych od niego ilość dostarczanych 

produktów może ulec zmianie.  

3. Warunki płatności – przelew do 14 dni.   

 

 

 

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

                                                                                                         (podpis osób uprawnionych)   

 

Załącznik:  

1.   Formularz cenowy  

                                                                                                           

 

 



                                                                                       Ogrodzieniec, 

……………… 

 

UMOWA   

 

 

zawarta w dniu 2 września 2019 r. pomiędzy: 

Zespołem Szkolno- Przedszkolnym w Ogrodzieńcu  

Ul. Kościuszki 67 

42-440 Ogrodzieniec 

 reprezentowanym przez Panią Katarzynę Romańską- Bujak dyrektora Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego 

zwanym w dalszej części ZAMAWIAJĄCYM  

a  

firmą: ………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez:………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy DOSTAWCĄ. 

 

 

§1 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa artykułów spożywczych do stołówki 

szkolnej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ogrodzieńcu, zgodnie z ofertą. 

2. DOSTAWCA zapewnia na okres trwania umowy tj. od 02.09.2019 do 31. 

12.2019 niezmienność cen. 

3. Ilości artykułów żywnościowych podane w zapytaniu ofertowym są 

szacunkowe i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu), 

odpowiednio do realnych potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO. Z tego tytułu 

DOSTAWCY nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

 

§2 

 

Do podstawowych obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy: 



a/ zamawiać telefonicznie, sukcesywnie towar z odpowiednim wyprzedzeniem, 

b/ regulować należność na rzecz DOSTAWCY w formie przelewu na jego konto 

bankowe   na podstawie wystawionej przez DOSTAWCĘ faktury VAT.  

Termin płatności strony zgodnie ustalają na 14 dni od daty przyjęcia faktury 

VAT przez ZAMAWIAJĄCEGO.  

c/ W przypadku niezgodności ilości lub cen zawartych w ofercie , termin 

płatności liczony będzie od dnia otrzymania faktury korygującej. 

 

§3  

1. DOSTAWCA obowiązany jest dostarczać ZAMAWIAJĄCEMU 

zamówiony towar własnym środkiem transportu, dopuszczonym do 

przewozu danego rodzaju towaru wydanym przez SANEPiD i na swój 

koszt oraz zgodnie z każdorazowo składanym zamówieniem pod 

względem ilościowym i jakościowym. 

2. Dostawy realizowane będą po uprzednim uzgodnieniu. 

 

 

§4 

1. DOSTAWCA obowiązany jest dostarczać towar I gatunku, zgodnie          

z obowiązującymi normami. 

2.  DOSTAWCA oraz oferowane przez niego artykuły spożywcze muszą 

spełniać wymogi aktów normatywnych obowiązujących w Unii 

Europejskiej oraz wynikające z przepisów ustawy z dn. 25.08.2006r.        

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (DZ.U.nr 171,poz.1225 ze 

zmianami).  

Nie spełnienie tych wymogów uzasadnia rozwiązanie przez 

ZAMAWIAJĄCEGO niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

3. Każdy dostarczony artykuł żywnościowy musi posiadać ważny termin do 

spożycia, właściwy dla danego asortymentu. 

4. W razie uzasadnionych wątpliwości co do jakości dostarczonego towaru 

ZAMAWIAJĄCY odmówi jego przyjęcia. DOSTAWCA obowiązany jest 

w takim przypadku przyjąć zwrot i niezwłocznie – nie później niż w ciągu 

dwóch godzin – dostarczyć na koszt własny towar wolny od wad. 

DOSTAWCA ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną 

ZAMAWIAJĄCEMU przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym. 

 

 

§5 

 

1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo rozwiązania umowy ze 



skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia przez dostawcę jej 

postanowień odnoszących się do jakości dostarczanych towarów oraz       

w razie powtarzających się przypadków opóźnień w poszczególnych 

dostawach. 

 

                                                                

                                                              §6 

 Niniejsza  umowa zostaje zawarta na okres od 02.09.2019 r. do      

31.12.2019 r. 

 

§7 

  

 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§8 

 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 

jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Zapytanie ofertowe 

2. Formularz cenowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

          DOSTAWCA                                                             ZAMAWIAJĄCY     



Formularz cenowy

        Pakiet I                                                     Pieczywo

1. Chleb (600g) szt 370

2. Bułka kajzerka szt 280

3. Bułka zwykła szt 70

4. Bułka tarta kg 20

5. Rogal szt 325

6 Ciasto marchewkowe kg 35

7 Bułka tarta kg 20

Razem xxx xxx

Uwaga! Podana ilość orientacyjnego zapotrzebowania w okresie 12 miesięcy może resie 4 miesięcy może

różnić się od ilości zamawianej przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

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

(miejscowość i data)                        (podpis i pieczęć osób uprawnionych)

Vat

                Załącznik nr 1

Lp. Nazwa asortymentu J.m.

Orientacyjne 

zapotrzebowanie w 

okresie 4 m-cy

Cena jed. netto Wartość brutto 



Formularz cenowy

          Pakiet II

Lp. Nazwa asortymentu J.m.

Orientacyjne 

zapotrzebowanie 

w ok. 4 m-cy

Cena jed. 

netto Vat

Wartość 

brutto 

1 Mleko 2 % karton  1 litr. l 60

2 Mleko 2 % folia 0,9 litra szt 650

3 Śmietana 0,5 l 30% tł. szt 200

4 Jogurt jogobella 0,2 l szt 180

5 Twaróg półtłusty kg 5

6 Twaróg tłusty kg 40

7 Ser żółty Gouda kg 12

8 Jajka szt 1270

9 Serek Danio 0,2 l szt 150

10 masło 82% tł. 200g szt 295

11 Mleko zsiadłe szt 80

12 Jogurt Fantasia szt 110

13 Serek homo waniliowy 150 g szt 40

Razem xxx xxx

Uwaga! Podana ilość orientacyjnego zapotrzebowania w okresie 4 miesięcy może różnić sięw okresie 4 miesięcy może różnic się óżnić się

od ilości zamawianej przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

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

       Załącznik nr 2

Nabiał

          (miejscowość i data)                                                                         (podpis i pieczęć imienna uprawnionych osób)



    Formularz cenowy   

    Pakiet III Artykuły spożywcze

Lp. Nazwa asortymentu J.m.

Orientacyjne 

zapotrzebowa

nie w okresie 

4 m-cy

Cena jed.  

netto
 vat

1 Makaron świderki kg 50

2 Makaron nitka kg 15

3 Płatki kukurydziane 250 g szt 20

4 Makaron spagetti kg 20

5 Ryż biały kg 20

6 Kasza jęczmienna kg 30

7 Mąka Dallachowska 1kg kg 60

8 Cukier 1kg kg 30

9 Miód Wielokwiatowy kg 80

10 Sól 0,5 kg kg 20

11 Przyprawa kucharek Smak Natury 4 kg szt 3

12 Herbata czarna Saga Expresowa 90 t szt 20

13 Herbata owocowa Saga Expresowa 25 t szt 65

14 Kakao Dekomoreno 150 g szt 25

15 Soki malinowe, wiśniowe 5l szt 20

16 Ketchup 500 g pudliszki szt 12

17 Przyprawa w płynie Winiary 1l szt 10

18 Olej kujawski 2l szt 40

19 Koncentrat pomidorowy Pudliszki 200 g szt 100

20 Ogórki konserwowe 1l szt 78

21 Żurek z bajora 0,5l szt 70

22 Pieprz kg 1

23 Majeranek 80 dag szt 1

24 Liście laurowe 80 dag szt 1

25 Ziele angielskie 80 dag szt 1

26 Kapusta czerwona 400 g szt 50

27 Konserwa rybna w pomidorach 170 g szt 25

28 Dżem 280 g szt 25

Razem xxx xxx

Uwaga! Podana ilość orientacyjnego zapotrzebowania w okresie 12 miesięcy może różnić się odw okresie 4 miesięcy może różnić się od

ilości zamawianej przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

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

    (miejscowość i data) (podpis i pieczęć osób uprawnionych)



Załacznik 3

Wartość brutto

w okresie 4 miesięcy może różnić się od

…………………………………………………………….

(podpis i pieczęć osób uprawnionych)



Formularz cenowy

1 Truskawka kg 15

2 Bukiet jarzyn kg 10

3 Frytki kg 25

4 Pierogi z serem kg 40

5 Pierogi z truskawkami kg 40

6 Kluski śląskie kg 40

7 Kopytka kg 45

8 Filet mrożony z miruny gat. I kg 55

Razem xxx xxx

Uwaga! Podana ilość orientacyjnego zapotrzebowania w okresie 12 miesięcy może różnić się kresie 4 miesię cy może różnić się od 

od ilości zamawianej przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 

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

  (miejscowość i data)                                                                  (podpis i pieczęć imienna uprawnionych osób)

                Załącznik nr 4

      Pakiet IV                          Mrożonki

Lp. Nazwa asortymentu J.m.

Orientacyjne 

zapotrzebowanie w 

okresie 4 m-cy Cena jed. netto Wartość bruttoVat



Arkusz1

 

    Pakiet V Mięsa i wędliny

1 Schab b/k kg 75

2 Szynka wieprzowa b/k kg 60

3 Porcje rosołowe kg 100

4 Filet z kurczaka kg 140

5 Łopatka b/k kg 100

6 Karczek b/k kg 110

7 Udka kg 160

8 Boczek surowy kg 25

9 Wołowina kg 20

10 Żeberka kg 35

11 Boczek wędzony kg 60

12 Kiełbasa podlaska kg 80

13 Parówki winerki kg 55

14 Szynka konserwowa kg 5

15 Szynka drobiowa ( różna) kg 15

16 Szynka wieprzowa (różna) kg 12

17 Pasztet kg 8

18 Kiełbasa krakowska sucha kg 5

19 Schab pieczony kg 2

20 Smalec 200 g szt 100

Razem XXXX XXXXX

Uwaga! Podana ilość orientacyjnego zapotrzebowania w okresie 12 miesięcy może różnić się odresie 4 miesięcy może różnić się od

ilości zamawianej przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

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

(miejscowość i data)                                                                  (podpis i pieczęć osób uprawnionych)

            Formularz cenowy                                                                           Załącznik nr 5

Lp. Nazwa asortymentu J.m.

Orientacyjne 

zapotrzebowanie w 

okresie 4 m-cy
Cena  jed. netto Wartość bruttoVat



  Załacznik 6

Warzywa i owoce

Lp. Nazwa asortymentu J.m.

Orientacyjne 

zapotrzebo

wanie w 

okresie 12 

m-cy

Cena jed.  

netto
 vat Wartość brutto

1 Ziemniaki jadalne kg 1200

2 Marchewka kg 200

3 Banan kg 220

4 Brzoskwinia kg 80

5 Jabłko kg 270

6 Gruszka kg 250

7 Kiwi szt 1300

8 Kapusta kiszona kg 140

9 Ogórek świeży kg 72

10 Pomidor kg 95

11 Papryka czerwona kg 25

12 Papryka żółta kg 8

13 Sałata masłowa szt 65

14 Rzodkiewka- pęczki szt 35

15 Mandarynki kg 150

16 Pomarańcze kg 90

17 Morele kg 55

18 Nektaryna kg 55

19 Cytryny kg 32

20 Fasola Jaś kg 18

21 Pieczarki kg 20

22 Buraki kg 40

23 Kapusta pekińska szt 30

24 Pietruszka korzeń kg 50

25 Seler kg 50

26 Cebula kg 80

27 Kalafior szt 20

28 Przecier ogórkowy 300 g szt 60

29 Fasola drobna kg 6

30 Groch łuskany kg 10

Razem XXXX XXXXX

Uwaga! Podana ilość orientacyjnego zapotrzebowania w okresie 12 miesięcy może różnić się odkresie 4 miesięcy może różnić się od

ilości zamawianej przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

    Pakiet VI

    Formularz cenowy



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

    (miejscowość i data) (podpis i pieczęć osób uprawnionych)





(podpis i pieczęć osób uprawnionych)


