
Jerzmanice-Zdrój, dnia 04.03.2021 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

   Zakład Poprawczy w Jerzmanicach – Zdroju uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na: 

sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby bloku żywieniowego Zakładu 

Poprawczego w okresie 2021-2022 

Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV):  

Część I- 15800000-6- różne produkty spożywcze 

Część II- 15100000-9- produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 

Część III- 15500000-3- produkty mleczarskie 

Część IV- 01242000-5- jaja 

Część V- 158100000-9- pieczywo 

Część VI- 15200000-0- ryby przetworzone i konserwowane 

Część VII- 15300000-1- owoce, warzywa i produkty pochodne 

1. Termin realizacji zamówienia: maj 2021- kwiecień 2022 

2. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik 
do niniejszego zapytania ofertowego tylko w formie elektronicznej ( e mail) 

3. Ocena ofert: cena- 80 pkt. oraz bezpośrednia dostawa do siedziby zamawiającego- 20 
pkt.  

4. Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy przesyłać pocztą na adres: Zakład Poprawczy, Jerzmanice – Zdrój 20,   
59-500 Złotoryja, e-mailem na adres:  sekretariat@jerzmanice.zp.gov.pl  

             do dnia 19.04.2021 r. do godz. 15.30 

5. Ocena  ofert nastąpi w dniu 20.04.2021 godz. 8.30 a o wyborze najkorzystniejszej 
zostaną poinformowani wszyscy oferenci .  

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
8. Dodatkowych informacji udziela kierownik administracyjny Michał Grek-                               

tel. 609-964-445 lub e mailem: sekretariat@jerzmanice.zp.gov.pl 
9. Do oferty obligatoryjnie należy dołączyć oświadczenie . 

 

                                                                                        ………………………………………. 
                                                                                                                          podpis prowadzącego zamówienie 

 

 



                                               

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dane dotyczące wykonawcy: 

Nazwa:…………………………………………………………………………………….   

Siedziba:…………………………………………………………………………………..   

Adres poczty elektronicznej:  ..............................................................................................  

Strona internetowa ………………………………………………………………………... 

Numer telefonu: ......................................  adres e mail: ……………………………………………..  

Numer REGON: ...............................................Numer NIP:……………………….... 

 

Dane dotyczące Zamawiającego: 

Zakład Poprawczy Jerzmanice – Zdrój 20 

59-500 Złotoryja 

www.jerzmanice.zp.gov.pl  

E-mail : sekretariat@jerzmanice.zp.gov.pl  

Telefon, 609-964-445  

Zobowiązania wykonawcy: 

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie rozeznania cenowego na sukcesywne dostawy 

artykułów żywnościowych w 2021/2022 r. oferujemy wykonanie zamówienia, za cenę: 

Część I : 

Cena ofertowa netto : ...................................................zł 

Podatek VAT: ………………………..zł 

Cena ofertowa brutto:..................................zł 

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

 

 



Część II : 

Cena ofertowa netto: ………………………………… zł 

Podatek VAT: ………………………..zł 

Cena ofertowa brutto: …………………………………zł 

Słownie…………………………………………………………………………………… zł 

Część III : 

Cena ofertowa netto: ………………………………….zł 

Podatek VAT: ………………………………………...zł 

Cena ofertowa brutto:  ………………………………..zł 

Słownie ……………………………………………………………………………………zł 

Część IV : 

Cena ofertowa netto: …………………………………zł 

Podatek VAT: ………………………………………..zł 

Cena ofertowa brutto: ………………………………..zł 

Słownie: ………………………………………………………………………………………………zł 

Część V :  

Cena ofertowa netto: ……………………………….. zł 

Podatek VAT: ……………………………………….zł 

Cena ofertowa brutto: ……………………………….zł 

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



Część VI : 

Cena ofertowa netto: ……………………………….zł 

Podatek VAT: ……………………………………...zł 

Cena ofertowa brutto: ………………………………zł 

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

Część VII : 

Cena ofertowa netto: ……………………………….zł 

Podatek VAT: ……………………………………...zł 

Cena ofertowa brutto: ………………………………zł 

Słownie:   ……………………………………………………………………………………………zł 

Informacja dotycząca dostawy bezpośrednio do siedziby zamawiającego: TAK /NIE 

Oświadczam, że : 

 Wykonam zamówienie publiczne przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

 Termin płatności: do 30 dni przelewem na konto po każdej dostawie i przedłożeniu 

rachunku/faktury VAT 

 akceptuję wszystkie warunku stawiane przez zamawiającego w przedmiotowym 

postępowaniu. 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

Osoba /osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 

umowy: ze strony Wykonawcy : ……………………………………………………………… 

Ze strony Zamawiającego : kierownik administracyjny Michał Grek tel. 609964445 lub 

adresem e- mail sekretariat@jerzmanice.zp.gov.pl – sprawy formalne;                                          

Krystyna Kmita/Barbara Dominiak- w sprawach merytorycznych (76) 878 38 58 wew.42 

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

Imiona i nazwiska osób                                                                                         Czytelne podpisy osób uprawnionych. 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy                                                     do reprezentowania Wykonawcy                                                                                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                        Załącznik Nr 1  

                                                                                                 ………………………………….., dnia ………………………. 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA 

Przystępując do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym na sukcesywna dostawę artykułów 

żywnościowych na potrzeby bloku żywieniowego Zakładu Poprawczego   w Jerzmanicach-Zdroju na 

zadanie określone w części: ……………………….. 

Oświadczam, że : 

1) oferowane przeze mnie artykuły spożywcze jako produkty wytworzone zostały zgodnie                                        

z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia*, ustawą                                               

z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego* oraz są zgodne                                                

z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania 

środków spożywczych; 

2) będę dostarczał  przedmiot zamówienia transportem spełniającym wymagania sanitarne zawarte w 

ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 

3) okres przydatności każdej dostarczonej partii towaru nie będzie krótszy niż połowa okresu 

przydatności do spożycia określonego przez producenta licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego. 

4) Posiadam Aktualny dokument potwierdzający stosowanie wdrożonego systemu HACCP: 
       -certyfikat HACCP wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą; 

      - lub zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub właściwego organu Inspekcji 

Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP, wydane na 

podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;  

  -  lub  protokół kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako  

organ urzędowej kontroli żywności, w skład którego wchodzi punkt zawierający pozytywną ocenę 

opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu HACCP na podst. art.73 ust. 1 z dnia 25 sierpnia 2006 r o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia. 

       - lub zaświadczenie (pozytywna opinia lub decyzja) właściwego organu Państwowej      

       Inspekcji Sanitarnej bądź Inspekcji Weterynaryjnej, iż środki transportu do przewozu    

       artykułów spożywczych spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia   

       2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 Nr 136, poz. 914 ze zm.)  

        zezwalające tym samym na transport nimi żywności.  

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

                                                                                                                                             ( podpis Wykonawcy) 

 



Firma  :                                                                                                         Załącznik Nr 2 

KOSZTORYS CENOWY NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH 
    

Część: I 

Kod PCV 15800000-6: różne produkty spożywcze 

L.p. Nazwa artykułu Jedn. 

miary 

Ilość Cena 

netto 

Wartość 

netto 

Podatek  

VAT zł 

Wartość 

brutto 

1 Bułka tarta kg 30     

2 Sól  kg 150     

3 Makaron zacierka (op. 250 )  kg 20     

4 Olej do smażenia ( nie gorszy 

jakościowo niż np. olej kujawski) 

l 150     

5 Herbata granulowana typu 

indyjska 

kg 40     

6 Keczup  ( nie gorszy jakościowo 

niż np. Pudliszki) 500 g 

szt 100     

7 Liście laurowe” opak.6g szt 80     

8 Makaron nitki /opak.250g/ typu 

„babuni” 

kg 70     

9 Makaron świderki /opak.400g/ kg 100     

10 Makaron kolanka drobne kg 30     

11 Makaron muszelki /opak.500g/ kg 30     

12 Makaron pióra /opak.400g/ z 

mąki pełnoziarnistej 

kg 30     

13 Makaron spaghetti z pełnego ziarna kg 40     

14 Majeranek opak.20g szt 250     

15 Musztarda sarepska 175g szt 300     

16 Majonez 400g szt 140     

17 Ocet 10% 

 

l 25     



18 Przyprawa do zup w płynie l 40     

19 Pieprz naturalny mielony kg 8     

20 Papryka słodka mielona kg 1     

21 Sos grzybowy i pieczarkowy po 50 

gram 

szt 100      

22 Miód naturalny kg 30     

23 Ziele ang. opak.15g szt 80     

24 Żurek  kg 10     

25 Chrzan tarty  /200g/ szt 80     

26 Groch łuskany połówki /500g/ kg 50     

27 Kawa zbożowa  instant /150g/ kg 18     

28 Kasza jęczmienna /500g/ kg 70     

29 Kasza pęczak /500g/ kg 30     

30 Kasza gryczana /500g/ kg 40     

31 Ogórki konserwowe  /900g/ szt 200     

32 Płatki owsiane /500g/ kg 40     

33 Płatki jęczmienne /500g/ kg 15     

34 Ryż długoziarnisty biały /1kg/ kg 160     

35 Ryż brązowy kg 20     

36 Kakao holenderskie /200g/ szt 100     

37 Syrop owocowy l 200     

38 Mąka kg 300     

39 Kasza jaglana kg 8     

40 Kukurydza konserwowa szt 80     

41 Koncentrat pomidorowy nie 

gorszy jakościowo np. jak pudliszki  

30% 200g 

szt 340     

42 Fasola typu „Jaś” kg 100     

43 Groszek konserwowy kg 160     



44 Bulion jarzynowy kg 40     

45 Barszcz biały kg 2     

46 Dżem 400g szt 100     

 

Całkowita wartość zadania brutto …………………..zł 

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

Pieczęć i podpis wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Firma :                                                                                                         Załącznik Nr 3 

   KOSZTORYS CENOWY NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH 
    

Część: II Kod CPV 15100000-9 produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 

 

L.p. Nazwa artykułu Jedn. 

miary 

Ilość Cena  

netto 

Wartość 

netto 

Podatek 

VAT zł 

Wartość 

brutto 

1 Boczek wędzony extra kg 20     

2 Kiełbasa typu”Śląska” kg 150     

3 Kiełbasa  typu 

„Krakowska”parzona 

kg 20     

4 Kiełbasa typu „Żywiecka”    kg 100     

5 Kiełbasa typu „Szynkowa” kg 40     

6 Szynka bez kości surowa kg 200     

7 Kurczak tuszka świeża kg 50     

8 Krupniok śląski gryczany kg 40     

9 Karkówka wieprzowa bez kości kg 40     

10 Łopatka wieprzowa bez kości kg 160     

11 Szynka wiejska kg 60     

12 Mięso wołowe pieczeniowe kg 20     

13 Schab bez kości kg 100     

14 Pasztetowa kg 20     

15 Udko drobiowe kg 220     

16 Pieczeń rzymska kg 20     

17 Porcja rosołowa z kurczaka świeża kg 400     

18 Słonina kg 80     

19 Szynka z kurczaka kg 40     



20 Polędwica  typu sopocka kg 60     

21 Szynka konserwowa kg  80     

22 Mielonka wieprzowa kg 20     

23 Salceson kg 40     

24 Szynka z łopatki kg 40     

25 Piersi b/k drobiowe pojedyncze kg 100     

26 Kiełbasa  typu toruńska kg 50     

27 Wątróbka drobiowa z kurczaka kg 60     

28 Szynka wieprzowa tradycyjna kg 10     

29 Kiełbasa typu „krakowska” sucha kg 5     

30 Kiełbasa zielonogórska kg 20     

31 Kiełbasa dębicka parzona kg 20     

32 Kaszanka jęczmienna kg 60     

33 Blok drobiowy kg 20     

34 Parówka wieprzowa cienka 

minimum 93 % mięsa 

kg 40     

35 Szynka delikatesowa biała kg 40     

36 Pasztet z drobiu nie gorszy 

jakościowo niż. np. Prochowicki 

szt 160     

 

 

Całkowita wartość zadania brutto …………………..zł 

 

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

 

 

Pieczęć i podpis wykonawcy 

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



 

 

Firma :                                                                                                         Załącznik Nr 4 

   KOSZTORYS CENOWY NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH 
    

Część: III Kod CPV 15500000-3 produkty mleczarskie 

 

 

L.p. Nazwa artykułu Jedn. 

miary 

Ilość Cena 

netto 

Podatek 

VAT zł 

Wartość 

brutto 

1 Mleko 2% folia, krowie bez środków 

konserwujących i sztucznych dodatków 

opakowanie jednostkowe  worek foliowy o 

pojemności 1 litra 

 

 

litr 

 

 

4000 

   

2 Masło wiejskie 82% tłuszczu mlekowego, 

barwa jednolita bladożółta, bez 

nieprzyjemnego zapachu, niesłone, o 

zawartości soli nie więcej niż 2%,nie 

posiadające tłuszczów innego pochodzenia, 

w kostkach o masie 200g,  

 

 

 

kg 

 

 

 

240 

   

3 Ser żółty (gouda lub inny łagodny) barwa 

jasnożółta, smak i zapach delikatny, 

łagodny, miąższ miękki, elastyczny i 

jednolity w całej masie, pakowany w worek 

z folii termokurczliwej w formie bloku 

 

 

kg 

 

 

200 

   

4 Twaróg półtłusty krajanka, świeży, barwa 

biała, jednolita konsystencja o zawartości 

tłuszczu od 4% do 4,5% w 

kostkach(krajanka) pakowany w pergamin i 

folię 

 

 

kg 

 

 

400 

   

5 Ser topiony półtłusty o zawartości tłuszczu 

do 28% o różnych smakach i dodatkach: 

szynki, papryki, szczypiorku, ziół. 

Opakowanie jednostkowe – prostokąty o 

 

 

kg 

 

 

120 

   



masie netto 100g pakowane w folię 

aluminiową 

6 Śmietana ukwaszona 18% - świeża, barwa 

biała, gęsta, jednolita konsystencja, bez 

obcych posmaków o zawartości tłuszczu 

nie mniej niż 18%. Opakowanie 

jednostkowe – kubek z tworzywa 

sztucznego o pojemności 400ml 

 

 

litr 

 

 

200 

   

7 Margaryna, nie gorsza jakościowo niż „Rama” kg 300    

8 Margaryna nie gorsza  jakościowo niż 

„Palma” 

kg 100    

9 Jogurt  owocowy, świeży, dość gęsty, o 

zawartości tłuszczu nie mniej niż 2%/100g 

produktu. Opakowanie jednostkowe kubek 

z tworzywa sztucznego, masa netto 150g 

 

 

szt 

 

 

8000 

   

10 Maślanka w opakowaniu l 280    

11 Jogurt naturalny opakowanie 250 ml szt 40    

12 Kefir l 20    

 

 

 

Całkowita wartość zadania brutto …………………….zł 

 

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

 

 

 

 

Pieczęć i podpis wykonawcy 

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

 



 

 

Firma :                                                                                                         Załącznik Nr 5 

   KOSZTORYS CENOWY NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH 
    

Część: IV Kod CPV 01242000-5 – jaja 

L.p. Nazwa artykułu Jedn. 

miary 

Ilość Cena 

netto 

Wartość 

netto 

Podatek 

VAT zł 

Wartość 

brutto 

1 Jaja kurze świeże Kl.A 

waga L (63-73g) 

szt 8000     

 

 

Całkowita wartość zadania brutto ……………………zł 

 

Słownie: …………………………………………………………………………………………… 

 

 

Pieczęć i podpis wykonawcy 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Firma :                                                                                                         Załącznik Nr 6 

   KOSZTORYS CENOWY NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH 
    

Część: V  Kod CPV 15810000-9 – pieczywo 

 

L.p. Nazwa artykułu Jedn. 

miary 

Ilość Cena 

 

netto 

Wartość 

netto 

Podatek  

VAT zł 

Wartość 

brutto 

1 Chleb pszenno-żytni 

niekrojony 

kg 5000     

2 Chleb razowy kg 300     

3 Bułka pszenna zwykła 100g szt 3000     

4 Rogal z marmoladą 100g szt 3000     

5 Bułka słodka z serem 100g szt 2000     

6 Bułka razowa 100 g  szt 3000     

7 Bułka słodka z makiem szt 1000     

8 Bułka słodka z budyniem szt 1000     

 

Całkowita wartość zadania brutto………………zł 

 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Pieczęć i podpis wykonawcy 

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



Firma :                                                                                                         Załącznik Nr 7 

   KOSZTORYS CENOWY NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH 
    

Część: VI  Kod CPV 15200000-0 – ryby przetworzone i konserwowane 

 

L.p. Nazwa artykułu   Jedn. 

miary 

Ilość Cena  

netto 

Wartość  

netto 

Podatek 

VAT zł 

Wartość 

brutto 

1 Filet z makreli w oleju 170g szt 160     

2 Filet z makreli w sosie 

pomidorowym 170g 

szt 160     

3 Paprykarz szczeciński 300g szt 100     

4 Mintaj mrożony /filet/ - bez 

glazury 

kg 140     

5 Dorsz mrożony /filet/ - bez 

glazury 

kg 20     

6 Makrela wędzona kg 60     

7 Morszczuk mrożony /filet/-bez 

glazury 

kg 30     

8 Miruna mrożona /filet/ - bez 

glazury 

kg 30     

9 Filet śledziowy w pomidorach szt 40     

10 Filet śledziowy w oleju szt 40     

 

Całkowita wartość zadania brutto……………………..zł 

 

Słownie: ……………………………………………………………………… 

 

Pieczęć i podpis wykonawcy 

 



 

Firma  :                                                                                                        Załącznik Nr 8 

   KOSZTORYS CENOWY NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH 
    

Część: VII  Kod CPV 115300000-1- owoce, warzywa i produkty pochodne 

 

L.p. Nazwa artykułu Jedn. 

miary 

Ilość Cena  

netto 

Wartość 

netto 

Podatek 

VAT zł 

Wartość 

brutto 

1 Buraki czerwone kg 630     

2 Brokuły szt 100     

3 Botwinka szt 30     

4 Brzoskwinie kg 50     

5 Banany kg 120     

6 Cebula kg 800     

7 Czereśnie kg 20     

8 Czosnek szt 100     

9 Cukinia kg 40     

10 Fasolka szparagowa kg 30     

11 Gruszki kg 35     

12 Jabłka kg 3000     

13 Kapusta biała kg 370     

14 Kapusta kiszona kg 270     

15 Kapusta czerwona kg 150     

16 Koper zielony szt 800     

17 Kalafior szt 90     

18 Kapusta pekińska kg 190     

19 Kapusta wczesna biała szt 140     



20 Marchew kg 1100     

21 Mandarynka kg  35     

22 Nektarynka kg 30     

23 Ogórki zielone kg 200     

24 Ogórki kiszone kg 80     

25 Pietruszka korzeń kg 180     

26 Przecier szczawiowy szt 80     

27 Pomidory kg 400     

28 Por kg 100     

29 Pieczarka kg 40     

30 Papryka czerwona kg 100     

31 Papryka żółta kg 40     

32 Pietruszka zielona szt 900     

33 Pomarańcze kg 40     

34 Por zielony szt 200     

35 Rzodkiewka szt 200     

36 Seler korzeń kg 180     

37  Sałata masłowa szt 280     

38 Sałata lodowa kg 280     

39 Szczypior szt 200     

40 Śliwki kg 50     

41 Truskawki kg 90     

 

Całkowita wartość zadania brutto …………………..zł 

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

Pieczęć i podpis wykonawcy 

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



 

                                                                                                                    Załącznik Nr 9 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Oświadczam, że w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty w wybranej części 

niniejszego zapytania ofertowego, zaproponowane przeze mnie ceny brutto 

artykułów żywnościowych ( towarów) będą stałe i nie ulegną zmianie w ciągu trwania 

całego okresu umowy. Jedynym wyjątkiem od niniejszego jest zmiana stawek 

podatku od towarów i usług regulowana na stopniu centralnym. 

 

 

……………………………………………., dnia ……………………… 

 

 

 

………………………………………………………………….. 

                   podpis i pieczęć wykonawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               UMOWA /PROJEKT/                                 Załącznik Nr 10 
 

zawarta w dniu ………………. pomiędzy: 

Zakładem Poprawczym w Jerzmanicach – Zdroju zwanym w treści umowy Zamawiającym               

w imieniu, którego działa p.o. Dyrektor Zakładu- mgr Damian Banaszyński 

a 

Firmą ……………………………………………………………………………………….. siedzibą w 

……………………………………………. zwaną w treści umowy Wykonawcą 

w imieniu, której działa………………………………………….…………………………. 

§ 1                                                                                                    

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego artykułów 

zgodnie z częścią nr ………………..…., których szczegółowy opis, ilości oraz cena zostały 

wskazane w załączniku do formularza ofertowego. 

2. Ilość towaru wskazana w załączniku jest ilością orientacyjną. Zamawiający będzie składał               

w okresie obowiązywania umowy zamówienia według jego rzeczywistych potrzeb.                     

Ilość towaru zamówiona przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy może być 

niższa niż podana w załączniku do formularza ofertowego i z tego tytułu Wykonawca nie 

może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń. 

3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar odpowiada Polskim Normom, przepisom 

regulującym bezpieczeństwo żywności i żywienia oraz przepisom o produktach spożywczych. 

4. Na każdym opakowaniu umieszczony będzie zapis wagi netto oraz data przydatności do 

spożycia. 

§ 2 

1. Dokładne ilości poszczególnych partii towaru przedstawiane będą Wykonawcy przez 

Zamawiającego telefonicznie najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar na własny koszt i na własną 

odpowiedzialność do obiektu Zamawiającego oraz towar rozładować do magazynu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków jakościowych i sanitarnych 

produkcji oraz transportu towaru. 

 

 



§ 3 

1. Odbioru ilościowego i jakościowego towaru Zamawiający dokona w dniu dostawy 

określonej partii towaru. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówionej partii towaru nie 

odpowiadającej wymogom jakościowym i ilościowym. W takiej sytuacji Wykonawca ma 

obowiązek wymienić towar na pełnowartościowy i dostarczyć go następnego dnia. 

3. W razie stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych w dostarczonym towarze 

po jego przyjęciu, Zamawiający wyśle bezzwłocznie Wykonawcy zawiadomienie o tym fakcie 

wraz z protokołem stwierdzającym wady lub braki (reklamacja). 

4. Zgłoszoną reklamację Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć i zawiadomić 

Zamawiającego o zajętym stanowisku w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia. Brak 

odpowiedzi w tym terminie oznaczać będzie uwzględnienie reklamacji. 

5. Zamawiający nie ma obowiązku  zapłaty za wadliwy towar. 

6. W przypadku wystąpienia zatruć spowodowanych złą jakością dostarczonego towaru, 

Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane z leczeniem                                        

i przeprowadzeniem zabiegów sanitarnych oraz koszty dezynfekcji. 

§ 4 

Wartość całkowita brutto dostawy wynosi ………………………zł 

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

2. Ceny jednostkowe towaru  określone w załączniku nr 1 nie mogą ulec podwyższeniu                  

w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

W przypadku zmiany wysokości podatku VAT w okresie trwania umowy, zmianie ulegnie 

kwota podatku VAT i cena brutto; cena netto pozostanie niezmieniona. 

§ 5 

Zapłata przez Zamawiającego za dostarczony towar następować będzie przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT, z 

zastrzeżeniem postanowień § 3 

§ 6 

1. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron z 

przyczyn dotyczących Wykonawcy, Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej                

w wysokości 0,3 % ceny brutto, o której mowa w § 4 

2. W przypadku zwłoki w dostarczeniu zamówionego towaru, Zamawiający może żądać 
kary umownej w wysokości 0,3 % ceny brutto zamówionej partii towaru za każdy dzień 
zwłoki. 



§ 7 

1.  Umowa zawarta jest na czas oznaczony od dnia ……………… do dnia ………………… 

2. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy, w każdym czasie za 

zgodą obu stron, albo z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.                                                                      

§ 8 

Wszystkie sprawy sporne wynikłe przy realizacji niniejszej umowy Strony będą rozstrzygać 

polubownie, a nierozstrzygnięte poddane zostaną sądowi powszechnemu właściwemu 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

                                                                       § 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA 

 


