
Znak sprawy: FZP.ZP.217.13.2012
Załącznik  nr  1

.............................................                                                                                                                           ..............................................
     (pieczęć Wykonawcy)                                                                                                                                       (miejscowość, data)

OFERTA     WYKONAWCY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na 
 udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług cateringowych

pod nazwą „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”
finansowanego w ramach: 

Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych  
Nr POKL.09.01.02-30-109/11

CPV: 55321000-6 Usługi przygotowania posiłków

1.Oferujemy:

Przygotowanie  i dostawę posiłków dla dzieci w wieku 10-15 lat,  w formie kanapek i soków,   w 
łącznej  ilości  do około 32097 szt w czasie realizacji projektu - w dni pracy szkół w  godz. 
uzgodnionych wcześniej z zamawiającym z uwzględnieniem godzin pracy :
1. Zespołu Szkół im. Mari Curie Skłodowskiej w Kawęczynie
2. Zespołu Szkół w Kowalach Pańskich
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach
4. Szkoła Podstawowa im. . płk. pil. St. J. Skarżyńskiego  w Skarżynie

Za  wynagrodzeniem za jeden  posiłek w kwocie:
 Netto……………  zł PLN słownie …………………………………………..
Podatek VAT ………………………………………………………………………
Brutto:  ............................................................
słownie:  .....................................................................................................................................
Za przygotowanie 32097 szt posiłków łącznie.......................................... brutto

2.Oświadczamy,  że  za  cenę  podaną  w pkt.  1  zobowiązujemy się  przygotować  oraz  dostarczyć 
przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

3.Oświadczamy,  że  przedmiot  zamówienia  jest  pełnowartościowy  oraz  zgodny  z  opisem 
przedmiotu zamówienia opisanym w SIWZ.
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4.Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia w pożądanym terminie od 01.09.2012r. do 
30.06.2014r.

5.Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia  oraz 
dokumentacją przetargową i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

6.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, a w przypadku 
wygrania przetargu do terminu zawarcia umowy.

7.Oświadczamy, że akceptujemy ogólne warunki umowy.

8.Oświadczamy, że w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy.

9.Oświadczamy,  że  w  realizacji  przedmiotu  zamówienia  będą/nie  będą*  uczestniczyć 
podwykonawcy.

*niepotrzebne skreślić

a)oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia w .......... % sami,

10.Oświadczamy, że wszystkie podane dane (stan prawny) są aktualne w dniu złożenia oferty.

11.Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy* płatnikiem VAT.
*niepotrzebne skreślić

12.Nasz NIP:  ...................................................................................................................................................................

13.Nasz REGON:  ..........................................................................................................................................................

14.Nasze konto bankowe:  ..........................................................................................................................................

15.Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:

a)adres: ......….…………….....................................................................................................................................
b)imię i nazwisko osoby do kontaktu: ............................................................................................................
c)tel.: ......…….……...………..................................................................................................................................
d)fax: …............…………….....................................................................................................................................
e)adres e-mail: .....................................................................................................................................................

16.Oferta zawiera stron:  ......................................................................................................................

17.Do oferty załączamy:
wymienić wszystkie załączniki składające się na ofertę

....................................................
(podpisy osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy

lub pełnomocnika
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……………………                                                                            
   pieczęć Wykonawcy

Załącznik  nr  2

OŚWIADCZENIE
UBIEGAJĄCEGO  SIĘ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 
 na świadczenie usług cateringowych projektu

pod nazwą „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”
finansowanego w ramach: 

Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych  
Nr POKL.09.01.02-30-109/11

Oświadczamy, że  zgodnie z art. 22 ust. 1  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień 
publicznych (j.t. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

I posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania;,
II.posiadamy wiedzę i doświadczenie;
III.  dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania 

zamówienia;
IV.  znajdujemy się  w odpowiedniej  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zdolnej  do  wykonania 
zamówienia
V.  Nie  podlegamy wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  art.  24 ustawy Prawo zamówień 
publicznych  (j.t. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

                   

                   (Podpis osoby lub osób uprawnionych do
                                   reprezentowania wykonawcy w dokumentach

                                   rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz data) 
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Załącznik  nr  3

.............................................                                                                                        ..............................................
     (pieczęć Wykonawcy)                                                                                                    (miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE  O  BRAKU  PODSTAW  DO  WYKLUCZENIA

Z  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  W  ZAKRESIE

ART.  24 UST.  1  PZP

Oświadczam,  że  podmiot  który  reprezentuję  osoba  fizyczna*,  spółka  jawna*,  spółka  partnerska*,  spółka 

komandytowa*,  spółka  komandytowo-akcyjna*,  osoba  prawna*,  podmiot  zbiorowy* nie  podlega  wykluczeniu  z 

postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. 

U. z 2010r. Nr 113, poz. 759).

*) niepotrzebne skreślić

.....................................................
(podpisy osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy

lub pełnomocnika)

Zgodnie z art. 24 ust. 1 cyt. wyżej ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1.wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta 
została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2.wykonawców,  w  stosunku  do  których  otwarto  likwidację  lub  których  upadłość  ogłoszono,  z  wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3.wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4.osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko 
środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5.spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo 
przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne 
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przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub  przestępstwa 
skarbowego;

6.spółki  partnerskie,  których  partnera  lub  członka  zarządu  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w 
związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę 
zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego;

7.spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowo-akcyjne,  których  komplementariusza  prawomocnie  skazano  za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści  majątkowych,  a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8.osoby  prawne,  których  urzędującego  członka  organu  zarządzającego  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo 
popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób 
wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści  majątkowych,  a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9.podmioty  zbiorowe,  wobec  których  sąd  orzekł  zakaz  ubiegania  się  o  zamówienia  na  podstawie  przepisów  o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Znak sprawy: FZP.ZP.217.13.2012
Załącznik nr 4 do SIWZ
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Ostateczna  treść umowy może ulec zmianie  w zakresie  niezmieniającym istotnych  postanowień 
wzoru umowy i SIWZ.

Ogólne warunki umowy 

W dniu ……………………… w  Kawęczynie, pomiędzy:

Gminą Kawęczyn,  mającą  swoją siedzibę w Urzędzie  Gminy Kawęczyn,  Kawęczyn  48 62-704 
Kawęczyn  , zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu której działa:
Wójt Gminy – Jana Nowaka,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Edyty Balcerzak,
a
……………………

zwanego dalej ,,Wykonawcą” w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego  na Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu 

 „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”
finansowanego w ramach: 

Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych  
Nr POKL.09.01.02-30-109/11

                                                                    § 1 

 Świadczenie usług cateringowych w ramach realizowanego projektu Nasze dzieci – nasza 
przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”   w terminie od dnia01.09.2012 r. do dnia 
30.06.2014 r. ,
to jest  :
Przygotowanie  i dostawę posiłków dla dzieci w wieku 10-15 lat,  w formie kanapek i soków,  w 
łącznej  ilości  do około 32097, szt w czasie realizacji projektu - w dni pracy szkół w  godz. 
uzgodnionych wcześniej z zamawiającym z uwzględnieniem godzin pracy szkół :
1. Zespołu Szkół im. Mari Curie Skłodowskiej w Kawęczynie
2. Zespołu Szkół w Kowalach Pańskich
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach
4. Szkoła Podstawowa im. . płk. pil. St. J. Skarżyńskiego  w Skarżynie

Za  wynagrodzeniem za jeden  posiłek w kwocie:
       Netto……………  zł PLN słownie …………………………………………..

Podatek VAT ………………………………………………………………………
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Brutto:  ............................................................

słownie:  .................................................................................................................................................
.............
Za przygotowanie 32097 posiłków brutto……………………………………………………………

       3.  Cena ta obejmuje wartość przedmiotu umowy zgodnie  z  ofertą Wykonawcy.
4.  Opis  usług  cateringowych  oraz  sposób  ich  wykonania  określony  został w Specyfikacji 
Istotnych  Warunków  Zamówienia  (dalej  SIWZ).  

§ 2
1.  Świadczenie  usług  cateringowych  będzie  odbywało  się  sukcesywnie - w okresie 
obowiązywania umowy w ramach realizowanych przez Zamawiającego zadań.
2. Szczegółowe terminy wykonania usługi przygotowania poczęstunków  będą podane Wykonawcy 
telefonicznie i pisemnie .
3.Liczbę posiłków w poszczególnych przedszkolach Wykonawca uzyska każdego dnia telefonicznie po 
uprzednim wykonaniu telefonu do każdej ze szkół po godzinie 9.30. 
4. Zamawiający nie będzie wychodził  poza  zakres  przedmiotowy  danego  posiłku, Wykonawca 
natomiast  zobowiązuje  się  i zapewnia,  że  nie  będzie  dokonywał  jakichkolwiek  zmian w 
posiłkach bez porozumienia z Zamawiającym.
5.  Ilość i wielkość zamawianych usług wskazana w SIWZ stanowi  maksymalny  zakres  umowy. 
Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość zamówienia mniejszej  ilości usług, niż maksymalny 
zakres umowy, a w  takiej sytuacji Wykonawca  nie  będzie  wnosił  żadnych  roszczeń  z  tego 
tytułu,  w  szczególności  o zapłatę za  ilość  stanowiącą  różnicę między maksymalnym zakresem 
umowy, a  ilością zleconą przez Zamawiającego i rzeczywiście zrealizowaną przez Wykonawcę. 
6.  Ceny zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej nie ulegną podwyższeniu przez 
cały okres obowiązywania umowy.  

§ 3
Realizując przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do:  
1. Przygotowania i dowozu  posiłków w odpowiedniej ilości, w określonym terminie oraz w 
miejsce  wskazane  przez Zamawiającego. 
2. Świadczenia usług cateringowych, wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy 
jakości produktów spożywczych,  
3. Przestrzegania  przepisów  prawnych  w  zakresie  przechowywania, przygotowywania i 
transportu  artykułów  spożywczych  (m.  in.  ustawy  z  dnia  25  sierpnia 2006 r. o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.),  
4. Dostarczania posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego i wskazanych przez niego 
godzinach.

§ 4
1.Koszty wynagrodzenia, o których mowa w ust.1 obejmują wszystkie koszty poniesione 
przez Wykonawcę w celu zrealizowania umowy przez cały czas jej trwania.

2.Zmiana systemu podatkowego dotyczącego wysokości podatku VAT w czasie 
obowiązywania umowy oraz inne zmiany nie stanowią podstawy do zmiany ceny netto 
umowy.

3.Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszej umowy odbywać się będą w PLN.
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4.Rozliczenie  umowy odbywać  się  będzie  w cyklu  kwartalnym,  na  podstawie  faktur/rachunków 
prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę, z załączonymi protokołami potwierdzającymi ilość 
posiłków- podpisanymi przez Zamawiającego.
5.Wykonawca wystawi i przedłoży fakturę/rachunek  Zamawiającemu za wykonanie zamówienia w 
terminie do 5 dni następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. 
6.Zapłata  należności  będzie  następować  przelewem  na  konto  wskazane  przez   Wykonawcę  w 
terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury/rachunku.
7.Strony  postanawiają,  że  zapłata  następuje  w  dniu  obciążenia  rachunku  bankowego 
Zamawiającego.
8.Zamawiający  zobowiązuje  się  wypłacić  wynagrodzenie  za  wykonaną  usługę  z  zastrzeżeniem 
dostępności środków na finansowanie działań realizowanych w Projekcie na rachunku bankowym 
Zamawiającego.

§ 5

1.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie 
służyło  interesowi publicznemu,  czego nie  można było  przewidzieć w chwili  zawarcia  umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie  30 dni od daty powzięcia  wiadomości  o tej 
zmianie, o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie.
2.Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności takiej zmiany.
3.Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia  umowy lub zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego.

4.Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  bądź  rozwiązania  w  trybie 
natychmiastowym od umowy, gdy:

a.wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
b.zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c.zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy
d.wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z przepisami wymienionymi w § 3 .
2.Kiedy z innych powodów dalsze wykonywanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego lub 
odstąpienie  od  umowy  następuje  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 6

1.Zamawiający może zażądać od Wykonawcy  zapłaty kary umownej
w  przypadku  niewykonania  albo  nienależytego wykonania  usługi w  terminie  oraz godzinach 
określonych w  zadaniach  Zamawiającego,  o  których mowa w  §   2 umowy w wysokości 5 % 
łącznej ceny brutto umowy (za posiłek ), o której mowa w § 1umowy. 
2.   Wykonawca   wyraża   zgodę   na   potrącanie   przez   Zamawiającego   kar   umownych  z 
wystawionej faktury.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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§ 8

Zmiany  ustaleń  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  w  postaci  aneksu  pod  rygorem 
nieważności.

§ 9

Wszelkie  spory  mogące  wyniknąć  na  tle  niniejszej  umowy  będą  rozpatrywane  przed  Sądem 
właściwym miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.

§ 10

Umowa  została  sporządzona  w  4  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  2  egzemplarze  dla 
Zamawiającego i dla Wykonawcy.

            WYKONAWCA:                                                                  ZAMAWIAJĄCY:
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