
 

 

Załącznik nr 1 formularz ofertowy 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 

Na realizację zadania pn. „Dostawy jaj dla COSSW w Kulach oraz jaj , warzyw i owoców  dla COSSW w Kulach  Oddziału 

Zamiejscowego w Sulejowie”  

Znak sprawy: COSS-DKW.2232.16.2021.KK2 

 

1. Dane dotyczące wykonawcy 

Ja/my* niżej podpisani:  

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) działając w imieniu i na rzecz:   

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

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

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)   

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Kraj ……………………………………  

REGON …….………………………………..  

NIP: ………………………………….  

TEL. …………………….………………………  

Adres e-mail:……………………………………           (na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję)  

 

2. Nawiązując do ogłoszenia  zamówieniu publicznym na dostawy jaj dla COSSW w Kulach oraz jaj , warzyw i owoców  dla 

COSSW w Kulach  Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie”  Numer sprawy: COSS-DKW.2232.16.2021.KK2 oferujemy 

wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu do składania ofert  za cenę :  

 

Cena oferty za część  nr 1   dostawy jaj dla COSSW w Kulach.  

cena netto...........................................................................................................zł  
(słownie: ..............................................................................................................) 
podatek VAT.......................................................................................................zł 
cena brutto..........................................................................................................zł 
(słownie: ...............................................................................................................) 

 
Cena oferty za część  nr 2  dostawy jaj dla COSSW w Kulach OZ Sulejów. 
cena netto...........................................................................................................zł  
(słownie: ..............................................................................................................) 
podatek VAT.......................................................................................................zł  
cena brutto..........................................................................................................zł 
słownie: ...............................................................................................................) 
 
Cena oferty za część  nr 3 dostawy warzyw i owoców dla COSSW  w Kulach OZ Sulejów.  
cena netto...........................................................................................................zł  
(słownie: ..............................................................................................................) 
podatek VAT.......................................................................................................zł 
cena brutto..........................................................................................................zł 
(słownie: ............................................................................................................... 
 

 

                                                                                                      1.  



 

 

 
 

3. Oświadczenia: 

1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminie od: 

Część nr 1 - nie wcześniej niż od  01.01.2022 r. i do   28.10.2022r. , 
Część nr 2 - nie wcześniej niż od  13.01.2022 r. i do   28.10.2022r., 
Część nr 3 - nie wcześniej niż od  30.10.2021 r. i  do  28.10.2022 r. 

 

2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

3) zapoznaliśmy się ze  warunkami  zawartymi w zaproszeniu do składania ofert oraz   wzorze  umowy i nie wnosimy do 

nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 

4) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie częściami (na zasadach opisanych we wzorze 

umowy) w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury; 

 

Ponadto oświadczamy, iż:  

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień. 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

• Oświadczamy o prawidłowości stosowania przy produkcji i obrocie przedmiotu zamówienia  zasad systemu HACCP.  

• Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będzie dostarczany środkiem transportu  spełniającym wymogi sanitarne do 

przewozu artykułów żywnościowych. 

Wykonawca Wybrany do realizacji zamówienia na wezwanie Zamawiającego przedstawi  dokumenty potwierdzające wyżej 

wymienione oświadczenie.   

4.  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*** wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

5. PODWYKONAWCY: 

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane 

proponowanych podwykonawców): 

L.p.          Dostawy, 

które wykona wskazany Wykonawca 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

1)   

2)   

SPIS TREŚCI: 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ............................................................................................................ 

2) ............................................................................................................. 

3) ............................................................................................................... 

                                                                                                                                 ……………………………………………… 
        (data i  podpis wykonawcy)                       

*     niepotrzebne skreślić  

** w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego  dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 

stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).  

*** rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r.,)  

2. 



 

 

 
 

   Załącznik nr 2  
Formularz cenowy 

 
na zadanie nr 1 Dostawy jaj dla COSSW  w Kulach 

 
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Adres wykonawcy : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Miejscowość        : ………………………………………                                                                       Data  …………………………………….. 

 

 
 
 
 
……………………………………… 
(data, podpis wykonawcy) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. 
 

Nazwa artykułu j.m. Cena 
jedn. netto 

Ilość Wartość 
netto 

Stawka 
Vat % 

Wartość VAT Wartość 
Brutto 

1 Jaja świeże szt.  15 000    
 
 

RAZEM  X   



 

 

 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 2a  
Formularz cenowy 

na zadanie nr 2  na dostawy jaj dla COSSW w Kulach OZ w Sulejowie 
 

Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adres wykonawcy : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Miejscowość: ……………………………………………                                                                       Data  ………………………………………………. 
 
 

 
 
 
 

……………………………………… 
(data, podpis wykonawcy)

Lp. 
 

Nazwa artykułu j.m. Cena 
jedn. netto 

Ilość Wartość 
netto 

Stawka 
Vat % 

Wartość VAT Wartość 
Brutto 

1 Jaja świeże szt.  20 000    
 
 

RAZEM  x  
 
 



 

 

 
 

 
Załącznik nr 2b  

 
Formularz cenowy 

na zadanie nr 3   na dostawy warzyw i owoców dla COSSW w Kulach OZ w Sulejowie 
 

Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adres wykonawcy : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Miejscowość: ……………………………………………                                                                       Data  ………………………………………………. 
 
 
 

l.p. Nazwa artykułu j.m. 
Cena jedn. 

netto  
Ilość Wartość netto  

Stawka 
VAT % 

Wartość VAT  Wartość brutto  

1 Ziemniaki jadalne           kl.  I kg  8000     

2 Ziemniaki młode        kl.  I kg  1500     

3 Pietruszka korzeń        kl.  I kg  600     

4 Rzodkiewka         kl.  I pęczek  20     

5 Seler korzeń          kl.  I kg  700     

6 Buraki czerwone             kl.  I kg  200     

7 Marchew korzeń             kl.  I kg  900     

8 Cebula                  kl.  I kg  900     

9 Czosnek                 kl.  I szt.  200     

10 Fasolka szparagowa             kl.  I kg  60     



 

 

 
 

11 Papryka                   kl.  I kg  200     

12 Pomidory                  kl.  I kg  800     

13 Cukinia                    kl.  I kg  100     

14 Pieczarki                   kl.  I kg  220     

15 Ogórek zielony                  kl.  I kg  900     

16 Ogórek małosolny kg  60     

17 Koperek natka                  kl.  I pęczek  350     

18 Pietruszka natka        kl.  I pęczek  250     

19 Por zielony                          kl.  I kg  700     

20 Por młody                  kl.  I szt.  150     

21 Szczypiorek  natka          kl. I pęczek  250     

22 Botwinka                kl.I pęczek  10     

23 Sałata masłowa                kl.I szt.  1000     

24 Kapusta biała głowiasta             kl.I kg  350     

25 Kapusta młoda                 kl.I szt,  200     

26 Kapusta czerwona głowiasta              kl.I kg  200     

27 Kapusta pekińska               kl.I kg  250     

28 Kalafior                  kl.I szt.  60     



 

 

 
 

29 Banany                 kl. I kg  180     

30 Cytryny                  kl.I kg  320     

31 Pomarańcze             kl.I kg  50     

32 Mandarynki                   kl.I kg  10     

33 Jabłka deserowe                       kl.I kg  60     

34 Jabłka                         kl.I kg  220     

35 Gruszki                      kl.I kg  60     

36 Nektarynki                          kl.I kg  40     

37 Brzoskwinia                             kl.I kg  20     

38 Arbuz                          kl.I kg  50     

39 Winogrona                         kl.I kg  5     

RAZEM  X   

 
 
 

 
 

……………………………………… 
(data, podpis wykonawcy) 

 

 

    
 



 

 

 
 

 
Załącznik nr 3 do zaproszenia  

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na cześć  nr 1: Dostawy jaj dla COSSW w Kulach. 
 

L.p. Nazwa artykułu Kod CPV 
 

Opis przedmiotu zamówienia Jednostka 
miary 

Ilość 
 

1 Jajka świeże 03142500-3 Jajka świeże klasa A  kat. Wag. L (63-73g). Jajka muszą być wytwarzane zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywienia i żywności oraz rozporządzeniami 
wydanymi na jej podstawie. Każdy dostarczany produkt nie może odbiegać od Polskich Norm. Cechą dyskwalifikującą jest: pęknięta skorupka jajka. 
Dostawy powinny być realizowane w opakowaniach wykonawcy bez dodatkowych opłat. Jajka powinny być ułożone w wytłoczkach papierowych, a 
następnie w opakowaniu w sposób niepowodujący uszkodzeń. 

szt. 15 000 

 
 

 
Załącznik nr 3a  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na część  nr 2: Dostawy jaj dla COSSW w Kulach OZ w Sulejowie. 
 
 

L.p. Nazwa artykułu Kod CPV 
 

Opis przedmiotu zamówienia Jednostka 
miary 

Ilość 
 

1 Jajka świeże 03142500-3 Jajka świeże klasa A  kat. Wag. L (63-73g). Jajka muszą być wytwarzane zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywienia i żywności oraz rozporządzeniami 
wydanymi na jej podstawie. Każdy dostarczany produkt nie może odbiegać od Polskich Norm. Cechą dyskwalifikującą jest: pęknięta skorupka jajka. 
Dostawy powinny być realizowane w opakowaniach wykonawcy bez dodatkowych opłat. Jajka powinny być ułożone w wytłoczkach papierowych, a 
następnie w opakowaniu w sposób niepowodujący uszkodzeń. 

szt. 20 000 

 
 

Załącznik nr 3b  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na część  nr 3: Dostawy warzyw i owoców dla COSSW w Kulach OZ w Sulejowie. 
 

l.p. Nazwa artykułu Kod CPV Opis przedmiotu zamówienia Jednostka 
miary 

Ilość 

1 Ziemniaki jadalne           
kl.  I 

03212100-1 Ziemniaki jadalne, zebrane po osiągnięciu pełnej dojrzałości o skórce skorkowaciałej, średnica ziemniaka minimum 5 cm, o świeżym 
wyglądzie, właściwym kształcie, zapachu, bez zanieczyszczeń, w jednej z  następujących odmian:  Orlik, Irga, Bryza, Irys, Anatol, w workach 

polietylenowych siatkowych, zamkniętych węzłem lub zawiązanych sznurkiem do 30 kg. Niedopuszczalne: zaparzenie, obce smaki i 
zapachy, zamarznięcie, pozostałość  środków ochrony roślin, zapleśnienie. 

kg 8000 



 

 

 
 

2 Ziemniaki młode    kl.  
I 

03212100-1 Ziemniaki jadalne, zebrane po osiągnięciu pełnej dojrzałości o skórce skorkowaciałej, średnica ziemniaka minimum 5 cm, o świeżym 
wyglądzie, właściwym kształcie, zapachu, bez zanieczyszczeń, w jednej z  następujących odmian:  Orlik, Irga, Bryza, Anatol, w workach 

polietylenowych siatkowych, zamkniętych węzłem lub zawiązanych sznurkiem do 30 kg 

kg 1500 

3 Pietruszka korzeń   kl.  
I 

03221110-0 Świeża, zdrowa, czysta, gładka, bez oznak zmarznięcia, twarda, jędrna, bez rozwidleń i bocznych rozgałęzień, wolna od szkodników i 
uszkodzeń nimi spowodowanych, smak swoisty. Min .śr. 2 cm, min. na długość 12 cm, czysta, w workach siatkowych z tworzywa 

.sztucznego do 5 kg. 

kg 600 

4 Rzodkiewka   kl.  I 03221110-0 Owoc rzodkiewki cały, świeży, zdrowy, czysty bez uszkodzeń powodujących obniżenie wartości użytkowej, wolny od  szkodników i ich 
pozostałości, bez obcych smaków i zapachów oraz nadmiernego zawilgocenia, nie obcinany w pęczkach po 10 szt. 

pęczek 20 

5 Seler korzeń kl.  I 03221110-0 Świeży, zdrowy, bez oznak nadmarznięcia, wolny od szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, bez nadmiernego zawilgocenia 
zewnętrznego, bez oznak podgnicia, bez obcych smaków i zapachów. Minimalna średnica 5 cm, czysty w workach siatkowych z tworzywa 

sztucznego do 5kg. 

kg 700 

6 Buraki czerwone  kl.  I 03221111-7 Świeże, zdrowe, czyste, bez pędów kwiatostanowych, wolne od szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, bez obcych zapachów, 
smaków, oznak podgnicia. Niedopuszczalne : zaparzenie, zamarznięcie, pozostałości środków ochrony roślin, nagnicie i silne zwiędnięcie. 

Minimalna średnica buraka 5 cm dostarczana w workach siatkowych z tworzywa sztucznego do 10 kg. 

kg 200 

7 Marchew korzeń   kl.  
I 

03221112-4 Świeża, min. średnica 2 cm, minimalna długość 12 cm, korzenie jędrne, zdrowe, czyste, całe, niepopękane, bez bocznych rozwidleń i 
rozgałęzień, jednolite odmianowo w partii, bez uszkodzeń powodujących obniżenie wartości użytkowej, czyste w workach siatkowych z 

tworzywa sztucznego do 10 kg. 

kg 900 

8 Cebula   kl.  I 03221113-1 Świeża, minimalna średnica 4 cm, bez uszkodzeń powodujących obniżenie wartości użytkowej, ścisła, bez plam gnilnych, jednolita 
odmianowo, niezmarznięta, szyjka zaschnięta, łuska sucha, niepopękana. Niedopuszczalna nadgniła, zgniła, bez lub z uszkodzoną łuską, 

zamarznięta. Dostarczana czysta w workach siatkowych z tworzywa sztucznego do 15kg. 

kg 900 

9 Czosnek  kl.  I 03221120-3 Czosnek świeży, w główkach zwartych bez pleśni, czysty bez zmian i objawów gnicia, obcych zapachów i posmaków, bez uszkodzeń, 
średnica 4 cm w woreczkach siatkowych do 1 kg. 

szt. 200 

10 Fasolka szparagowa  
kl.  I 

03221212-5 Strąki fasolki szparagowej zielone lub żółte. Fasolka cała ,świeża, zdrowa, o charakterystycznej barwie dla odmiany oraz dobrze 
wykształconych strąkach, strąki niemączyste, niepomarszczone, bez przebarwień wskazujących na zbyt duży stopień dojrzałości, bez 

uszkodzeń powodujących obniżenie wartości użytkowej, wolna od szkodników i ich pozostałości, czysta w workach siatkowych z tworzywa 
sztucznego do 5 kg. 

kg 60 

11 Papryka    kl.  I 03221230-7 Owoce papryki czerwonej, żółtej lub zielonej, czyste, jędrne, zdrowe, niezwiędnięte, bez uszkodzeń mechanicznych, prawidłowo 
wybarwione, jednolite odmianowo w partii, wielkość, kształt i barwa owocu charakterystyczna dla danego rodzaju i odmiany, wolne od 

szkodników i ich pozostałości, bez oparzelin słonecznych. Opakowanie do 5 kg. 

kg 200 

12 Pomidory    kl.  I 03221240-0 Owoce całe, świeże, jędrne, zdrowe, czyste bez uszkodzeń mechanicznych, wolne od oznak podgnicia, bez zielonej piętki, bez pęknięć, 
zabliźnień i skorkowaceń, wielkość wyrównana odmianowo, barwa i kształt charakterystyczna dla danej odmiany. Na przekroju 
maksymalnie mięsisty, prawidłowo wybarwiony, bez pustych komór, nadmiernego zawilgocenia, szkodników i ich pozostałości. 

Niedopuszczalne są plamy chorobotwórcze i zaparzenia. Opakowanie do 6 kg. 

kg 800 

13 Cukinia      kl.  I 03221250-3 Owoc cukini zbliżony kształtem do ogórków, zdrowy, młody o długości ok. 10-20 cm o delikatnej skórce. kg 100 

14 Pieczarki    kl.  I 03221260-6 Świeże, duże, zdrowe, koloru białego o mięsistych kapeluszach i suchej, nagiej nawierzchni oraz blaszkowatym spodzie, bez uszkodzeń 
powodujących obniżenie wartości użytkowej, czyste, w skrzyneczkach plastikowych do 5 kg 

kg 220 

15 Ogórek zielony kl. I 03221270-9 Owoce całe, jędrne, wyrośnięte, świeże, zdrowe, czyste bez uszkodzeń mechanicznych, prawidłowo wybarwione, skórka ciemnozielona do 
bladozielonej. Wielkość, kształt i barwa owocu charakterystyczna dla danego rodzaju i odmiany bez posmaku gorzkiego owoców, wolne od 

szkodników i ich pozostałości. Niedopuszczalne ogórki o matowej skórce i żółtym zabarwieniu. Opakowania do 5 kg. 

kg 900 

16 Ogórek małosolny 03221270-9 Ogórki świeże, jędrne, poddane procesowi kiszenia w okresie 3-5 dni od zakiszenia, smak swoisty, bez uszkodzeń i szkodników, w 
wiaderkach plastikowych  do 3 kg. 

kg 60 



 

 

 
 

17 Koperek natka kl.  I 03221300-9 Młody, świeży, czysty, bez zanieczyszczeń, wolny od szkodników i ich pozostałości w pęczkach, o wadze ok. 20 g pęczek 350 

18 Pietruszka natka  kl. I 03221300-9 Młoda, czysta, świeża, zielona, niezwiędnięta bez zanieczyszczeń, wolna od szkodników i ich pozostałości w pęczkach o wadze 20 g pęczek 250 

19 Por zielony kl. I 03221300-9 Świeży, zdrowy, cały, nie obcinany, bez uszkodzeń powodujących obniżenie wartości użytkowej, czysty, bez pędów nasiennych, wolny od 
nadmiernego zawilgocenia zewnętrznego, bez obcych zapachów i smaków, minimalna średnica 1,5 cm, w workach siatkowych z tworzywa 

sztucznego do 5 kg. 

kg 700 

20 Por młody  kl.  I 03221300-9 Świeży, zdrowy, cały, nie obcinany, bez uszkodzeń powodujących obniżenie wartości użytkowej, czysty w pęczkach po 10 szt. minimalna 
średnica 1,5 cm. 

szt. 150 

21 Szczypiorek  natka          
kl. I 

03221300-9 Młody, czysty, świeży, zielone cienkie pędy, bez zanieczyszczeń, wolny od szkodników i zanieczyszczeń w pęczkach o wadze do 20 g. pęczek 250 

22 Botwinka    kl.I 03221300-9 Buraki czerwone z liśćmi i łodygami. Czyste, świeże, zdrowe bez zanieczyszczeń i uszkodzeń powodujących obniżenie wartości użytkowej, 
wolne od szkodników, pakowany w pęczki po 10 szt. , 1 pęczek nie mniej niż  0,5 kg. 

pęczek 10 

23 Sałata masłowa  kl.I 03221310-2 Świeża, zdrowa, czysta, niezwiędnięta o soczystych, mięsistych zielonych liściach bez uszkodzeń powodujących obniżenie wartości 
użytkowej, wolna od szkodników i ich pozostałości, bez oznak nadgnicia, bez obcych smaków i zapachów, minimalna waga główki sałaty 

nie mniej niż 200g. 

szt. 1000 

24 Kapusta biała 
głowiasta     kl.I 

03221410-3 Kapusta biała w główkach prawidłowo związanych, świeża, niezwiędnięta, bez uszkodzeń mechanicznych powodujących obniżenie 
wartości użytkowej, wielkość, kształt i barwa główki charakterystyczna dla danego rodzaju i odmiany, wolne od szkodników i ich 

pozostałości, czysta , bez zewnętrznych liści, w workach  siatkowych z tworzywa sztucz.do 25 kg 

kg 350 

25 Kapusta młoda kl.I 03221410-3 Kapusta młoda w główkach prawidłowo związanych, świeża, niezwiędnięta, bez uszkodzeń mechanicznych powodujących obniżenie 
wartości użytkowej, wielkość, kształt i barwa główki charakterystyczna dla danego rodzaju i odmiany, wolne od szkodników i ich 

pozostałości, czysta, bez zewnętrznych liści. Średnica kapusty min.18cm. 

szt.  200 

26 Kapusta czerwona 
głowiasta   kl.I 

03221410-3 Kapusta czerwona w główkach prawidłowo związanych, świeża, niezwiędnięta, bez uszkodzeń mechanicznych powodujących obniżenie 
wartości użytkowej, wielkość, kształt i barwa główki charakterystyczna dla danego rodzaju i odmiany, wolne od szkodników i ich 

pozostałości, czysta bez zewnętrznych liści, w workach siatkowych z tworzywa sztucznego do 10 kg. 

kg 200 

27 Kapusta pekińska kl.I 03221410-3 Kapusta pekińska świeża, czysta, niezwiędnięta, ścisła, zdrowa, jednolita odmianowo, bez uszkodzeń, kształt główki wydłużony, wysokość 
główki 30-40 cm, foliowana, w workach foliowych do 5 kg. 

kg 250 

28 Kalafior  kl.I 03221420-6 Kalafior w główkach, świeży, duży, ścisły, niezwiędnięty, jednolity odmianowo, bez uszkodzeń mechanicznych powodujących obniżenie 
wartości użytkowej, czysty wolny od szkodników i ich pozostałości, wielkość, kształt i barwa główki charakterystyczna dla danego rodzaju i 
odmiany, bez zewnętrznych liści . Niedopuszczalne: nadgnicia główki, obecność gąsienic, obce zapachy, główki przerośnięte, pozostałości 

środków ochrony roślin. Średnica kalafiora min. 16 cm. 

szt. 60 

29 Banany   kl. I 03222111-4 Całe, dojrzałe, zdrowe, żółte bez przebarwień, czyste, bez obić, bez zgnieceń, bez pęknięć, wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń obcych, 
szkodników i ich pozostałości. Nie dopuszcza się owoców z objawami gnicia lub zepsucia. 

kg 180 

30 Cytryny  kl.I 03222210-8 Całe, wolne od odgnieceń, zdrowe, jędrne, jednolite odmianowo, prawidłowo wykształcone z typowym zabarwieniem, miąższ owoców 
soczysty, nie dopuszcza się owoców z objawami gnicia, pleśni lub zepsucia, czyste, praktycznie wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń 
obcych, wolne od szkodników i ich pozostałości oraz nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego. Barwa powinna być właściwa dla 

danej odmiany. 

kg 320 

31 Pomarańcze  kl.I 03222220-1 Całe, wolne od odgnieceń, zdrowe, nie dopuszcza się owoców z objawami gnicia lub zepsucia, czyste, wolne od jakichkolwiek 
zanieczyszczeń obcych, wolne od szkodników i ich pozostałości oraz nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego. Barwa powinna być 

typowa dla danej odmiany. 

kg 50 

32 Mandarynki  kl.I 03222240-7 Całe, wolne od odgnieceń i uszkodzeń mechanicznych, zdrowe, jędrne, jednolite odmianowe, czyste, wolne od jakichkolwiek 
zanieczyszczeń obcych, wolne od szkodników i ich pozostałości oraz nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego . Nie dopuszcza się 

owoców z objawami gnicia lub zepsucia.  Barwa powinna być właściwa dla danej odmiany. 

kg 10 



 

 

 
 

33 Jabłka deserowe kl.I 03222321-9 Jabłka całe, świeże, dojrzałe, zdrowe, jędrne, czyste,  z szypułką, bez zmian chorobowych, bez uszkodzeń mechanicznych, przeznaczone do 
obrotu i spożycia min. i pow. 65 mm. Owoce jednolite odmianowo i wielkością w partii. Miąższ owoców soczysty, bez śladów pleśni. 

kg 60 

34 Jabłka kl.I 03222321-9 Jabłka świeże, przeznaczone do obrotu i spożycia, średnica min. 60 mm. Owoce jednolite odmianowo i wielkością w partii, dojrzałe, bez 
zmian chorobowych, zdrowe, jędrne, czyste, nieuszkodzone mechaniczne, z szypułką, bez uszkodzeń skórki i miąższu. 

kg 220 

35 Gruszki kl.I 03222322-6 Całe, wolne od odgnieceń i uszkodzeń mechanicznych, zdrowe, jędrne, jednolite odmianowo, czyste, wolne od jakichkolwiek 
zanieczyszczeń obcych, wolne od szkodników i ich pozostałości oraz nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego. Nie dopuszcza się 

owoców z objawami gnicia lub zepsucia. Barwa powinna być typowa dla danej odmiany. 

kg 60 

36 Nektarynki kl.I 03222330-5 Całe, zdrowe, nie dopuszcza się owoców z objawami gnicia lub zepsucia, które czynią je niezdatnymi do spożycia, czyste wolne od 
jakichkolwiek zanieczyszczeń obcych, szkodników, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego. Nektaryny powinny być dobrej 

jakości, powinny mieć cechy charakterystyczne dla danej odmiany. Miąższ musi być całkowicie zdrowy, nie dopuszcza się owoców 
pękniętych w miejscu przyrośnięcia szypułki. 

kg 40 

37 Brzoskwinia  kl.I 03222332-9 Całe, zdrowe, nie dopuszcza się owoców z objawami gnicia lub zepsucia, czyste, wolne od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń 
obcych, wolne od szkodników, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego. Brzoskwinie powinny być  dobrej jakości. Powinny mieć 

cechy charakterystyczne dla danej odmiany. Miąższ musi być całkowicie zdrowy 

kg 20 

38 Arbuz kl.I 03222330-5 Całe, zdrowe, nie dopuszcza się owoców z objawami gnicia lub zepsucia, czyste wolne od szkodników, jędrne, dostatecznie dojrzałe, barwa 
i smak miąższu powinny być odpowiednie do danego stopnia dojrzałości, nie popękane 

kg 50 

39 Winogrona  kl.I 03222340-8 Kiście i jagody winogron powinny być: zdrowe i czyste, wolne od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych, wolne od szkodników i 
ich pozostałości, wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego. Nie dopuszcza się owoców z objawami zepsucia. 

powierzchniowego. Jagody winogron powinny być całe, dobrze rozwinięte, prawidłowo wykształcone. Powinny mieć kształt, stopień 
rozwoju i barwę charakterystyczne dla danej odmiany. 

kg 5 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Załącznik Nr 4 

Projekt UMOWY -WZÓR 
 

zawarta w dniu ……………………….. roku w  pomiędzy: 
 
Skarbem Państwa – Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Kulach NIP: 574-10-41-354, 

reprezentowanym  

przez Komendant Ośrodka  płk Magdalenę Knapik, zwanym w treści umowy „Zamawiającym” albo „Ośrodkiem” 
 
a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                                                                                      
zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
została zawarta umowa następującej treści. 
 
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł, do którego nie stosuje się  ustawy z dnia 11 
września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. )    
 

§ 1 
1.  Zamawiający zleca, a Dostawca zobowiązuje się zgodnie z zaproszeniem do składania ofert  oraz złożoną 

ofertą do sukcesywnego dostarczania zamawiającemu jaj oraz warzyw i owoców partiami, ściśle według 
telefonicznych lub e- mailowych zamówień, o których mowa w § 4 ust. 5. 

2.   Z zastrzeżeniem ust. 3, ilość, rodzaj, cenę jednostkową za 1 szt., kg, pęczek  określa szczegółowo formularz 
cenowy  sporządzony przez Dostawcę zgodnie z załącznikami  nr 2-2b do zaproszenia, który stanowi 
integralną część niniejszej umowy.  

3.   Zamawiający zastrzega prawo zmian ilościowych  tj. zmniejszenia o nie więcej niż 30%  dostaw 
poszczególnych rodzajów produktów określonych w załącznikach nr 2-2b do zaproszenia w razie zmiany 
jego potrzeb lub preferencji z zastrzeżeniem, iż cena należna Dostawcy z tytułu wykonania umowy ogółem 
nie przekroczy kwoty całkowitej wartości umowy ustalonej zgodnie z ust. 4-6 i jednocześnie nie będzie 
niższa o więcej niż 30% w stosunku do kwoty całkowitej wartości umowy ustalonej zgodnie z ust. 4-6. 

4.   Strony ustalają całkowitą wartość umowy na kwotę netto: ………………………………………      zł (słownie:   
00/100 ). 
 całkowitą wartość umowy brutto :………………………………………………………………………………      zł (słownie:  00/100 )  i 
jest to maksymalna wartość nominalna umowy, która nie może zostać przekroczona, z zastrzeżeniem pkt 5 
i/lub pkt 6. 
5. Jeżeli zmianie ulegnie cena artykułu wymienionego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2-2a na 
podstawie § 11 niniejszej umowy, wartość, o której mowa w ust. 4 ulega zmianie, odpowiednio do iloczynu 
wielkości zmiany określonej w zł (PLN) oraz ilości szacunkowej artykułów (j.m) które nie zostały zamówione 
przez zamawiającego. W takim przypadku wartość brutto również ulegnie zmianie. Wielkość zmiany określona 
w zł (PLN) wynika z powiększenia zsumowanej wartości netto artykułów, które zostały już dostarczone z 
wartością netto obliczoną według nowych cen jednostkowych za ilość szacunkową artykułów, które nie zostały 
zamówione przez zamawiającego, o  stawkę podatku Vat, określoną w formularzu cenowym. 
6. Jeżeli zmianie ulegnie stawka podatku VAT wymieniona w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie § 11 ust. 
2 pkt 2 niniejszej umowy wartość, o której mowa w ust. 4 ulega zmianie. Wielkość zmiany określona w zł (PLN) 
wynika z powiększenia wartości netto ilości szacunkowej przedmiotów zamówienia (j.m.), która nie została 
zamówiona przez zamawiającego o nową stawkę podatku VAT.  

 
§ 2 

1. Umowa będzie realizowana  w okresie od dnia podpisania jednak:  
1) Część nr 1 - nie wcześniej niż od  01.01.2022 r. i do   28.10.2022r.  
2) Część nr 2 - nie wcześniej niż od  13.01.2022 r. i do   28.10.2022r., 
3) Część nr 3 - nie wcześniej niż od  30.10.2021 r. i  do  28.10.2022 r. z zastrzeżeniem ust. 2.  



 

 

 
 

2. W razie zrealizowania zamówień opiewających łącznie na kwotę równą całkowitej wartości umowy 
określonej w § 1 ust. 4 umowa automatycznie wygasa, bez prawa żądania przez którąkolwiek ze stron kwot 
z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy.  

 
§ 3 

1. Jaja / Warzywa, owoce  dostarczone przez Dostawcę Zamawiającemu spełniać będą warunki określone w 
opisie przedmiotu zamówienia oraz w ofercie złożonej przez Dostawcę.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania obowiązujących przepisów, norm i standardów, 
jak również zgodności z ofertą złożoną przez Dostawcę w celu zapewnienia odpowiedniej jakości 
dostarczanych produktów. 

3. Dostawca nie może powierzać realizacji dostaw osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. 
 

§ 4 
1. Dostawca dostarczać będzie zamówione partie produktów na własny koszt i ryzyko do zlokalizowanego w 

siedzibie zamawiającego: 
Dla zadania nr 1 magazynu żywnościowego w miejscowości w miejscowości Kule2, 42-110 Popów /dla 

zadania nr 2 i 3  magazynu żywnościowego w miejscowości Sulejów, 97-330 Sulejów. Dostawy 

realizowane będą wyłącznie środkami transportu odpowiednimi dla transportowanego asortymentu.  

2. Do każdej partii produktów powinien być dostarczany atest, certyfikat. 

3. Strony ustalają, iż dostawy będą realizowane w następujące dni tygodnia: zad. nr 1 -poniedziałki i czwartki/ 
zadanie  nr 2 i 3 - wtorki i piątki, z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość 
dostawy uzupełniającej  raz w tygodniu. 
4. Ustala się wiążące dla stron godziny dostaw: 08:00 – 10:00.  
5. Zamawiający zobowiązany jest złożyć zamówienie telefonicznie lub e-mailowo na każdą partię towaru do 
godz. 15:00 w dzień poprzedzający dostawę lub w ostatni dzień roboczy przed dostawą.  

 
§ 5 

1. Za dostarczone jaja /warzywa, owoce świeże, w ciągu pierwszych 30 dni dostaw licząc od daty złożenia 
oferty ustala się ceny zgodne ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.  

2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 ceny dostarczanych warzyw i owoców dla zadania 3  będą się 
zmieniać w wyniku zmian cen przeciętnych brutto publikowanych przez Warszawski Rolno Spożywczy Rynek 
Hurtowy S.A. Bronisze (www.bronisze.com.pl). 

3. W całym okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust. 1, Dostawca gwarantuje stały opust (dot. 
zadania 3) od cen przeciętnych brutto, o których mowa w ust. 2. 

4. Zgodnie ze złożoną ofertą stały opust Wykonawcy od cen przeciętnych brutto poszczególnych produktów 
stanowiących przedmiot świadczenia wynosi ……..% zgodnie ze złożoną ofertą dla zadania nr 3.   

5. Zmiany cen dokonywane będą w każdą środę przypadającą na okres obowiązywania umowy zgodnie z 
notowaniami cenowymi dostępnymi w tym dniu na stronie internetowej  - www.bronisze.com.pl.              

6. Cena dostarczanych owoców i warzyw zostanie obliczona według poniższego wzoru: 
Cena brutto poszczególnego produktu [zł] = ilość produktu [kg, szt., pęczek] x cena przeciętna brutto 
opublikowana na stronie internetowej Giełdy BRONISZE w środę poprzedzającą dostawę [zł/jednostka 
miary] - stały opust [%]. 

7. Cena za świeże jaja dla części nr 1 i 2 zgodne ze złożoną przez Wykonawcę ofertą – załącznik 2/2a ( formularz 
cenowy)  nie ulega zmianie przez okres związania ofertą z wyłączeniem zmian, o których mowa w § 11 
niniejszej umowy.  

8. W przypadku braku ceny przeciętnej brutto danego produktu na stronie internetowej Giełdy w 
środę  poprzedzającą dostawę przyjmuje się cenę jednostkową z ostatniego dostępnego notowania. 

9. Ceny ustalone według zasad określonych powyżej  obowiązywać będą od każdej środy do wtorku 
następnego tygodnia. 

10. Podstawą zapłaty należności umownych są faktury VAT wystawione przez Dostawcę zgodnie z 
postanowieniami niniejszej umowy. 

11. Należności Dostawcy z tytułu zgodnej z postanowieniami umowy realizacji dostaw będą płatne przelewem 
na konto Dostawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

12. Za datę zapłaty strony uznawać będą dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

http://www.bronisze.com.pl/
http://www.bronisze.com.pl/


 

 

 
 

§ 6 
Strony wyznaczają następujące osoby do bieżących kontaktów w związku z realizacją umowy: 

- ze strony Zamawiającego:       ……………………….  nr tel. ……………….; 
- ze strony Dostawcy:                 ……………………….  nr tel. ………………. 

 
§ 7 

1.  W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego jakości lub ilości dostarczonych produktów stosuje 
się tryb postępowania określony w ust. 2 -4.  

2. Zamawiający winien niezwłocznie powiadomić Dostawcę o reklamacji jakości  lub ilości produktu objętego 
danym zamówieniem. Dostawca winien  zapewnić dostawę nowej partii wolnej od wad lub uzupełnić  ilości  
zgodnie ze złożoną ofertą w ciągu 4  godzin.  

3. W przypadku braku zgody co do oceny jakości reklamowanej partii dostawy, każda ze stron może powołać 
uprawnionego rzeczoznawcę celem rozstrzygnięcia sporu. Stanowisko rzeczoznawcy jest wiążące dla stron. 

4. Koszt powołania rzeczoznawcy ponosi strona, której stanowisko nie zostało potwierdzone przez 
rzeczoznawcę. 

 
§ 8 

1. W razie wystąpienia 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej już części umowy.  

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

§ 9 
1.  Poza przypadkiem, o którym mowa w § 8, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w części     

dotyczącej niedostarczonych produktów w następujących przypadkach: 
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy: 

a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy, 
b) Dostawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn     
    lub nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
c) Dostawca powierzył realizację dostaw osobom trzecim bez zgody Zamawiającego, 
d) Dostawca dopuścił się naruszenia obowiązku określonego w § 4 ust. 2, 

e) Dostawca co najmniej trzykrotnie doprowadzi do wystąpienia sytuacji uprawniającej Zamawiającego 

do naliczenia kary umownej określonej w § 10 ust. 1 pkt 2 lub 3 lub § 10 ust. 2; 

2) Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należności z prawidłowo wystawionej faktury w 
terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty określonego w niniejszej umowie, 
b) Zamawiający nie przystąpi do odbioru lub bez uzasadnienia odmawia odbioru zamówionych 

produktów, 
 c) Zamawiający zawiadomi Dostawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
 okoliczności innych niż określone w § 8 ust. 1 nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 
wobec Dostawcy.   

2.  Odstąpienie powinno nastąpić  terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności stanowiących przesłankę 
odstąpienia lub w terminie 30 dni od daty powzięcia przez stronę uprawnioną do odstąpienia wiedzy o 
istnieniu takich okoliczności. 

3.   Postanowienie § 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
4.   W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Dostawca nie odpowiada, zamawiający zobowiązany jest  

do odbioru zamówionej partii dostawy do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty należności za zrealizowane 
dostawy oraz pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę.  

 
§ 10 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania następujących kar umownych: 
1) w wysokości 10% całkowitej wartości umowy brutto z tytułu rozwiązania, wypowiedzenia lub 

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy; 



 

 

 
 

2) w wysokości 100% wartości towaru brutto zamówionego i niedostarczonego Zamawiającemu w trybie 
reklamacyjnym w ciągu czasu zaproponowanego w ofercie i określonego w § 7 ust. 2; 

3) w wysokości 50% wartości brutto zamówionego towaru w przypadku stwierdzenia że dostarczony towar 
lub jego część nie odpowiada warunkom zawartym w opisie przedmiotu zamówienia.  

2. Niedostarczenie towaru określonego w danym zamówieniu najpóźniej w dniu następnym (całkowity brak 
dostawy) powoduje rezygnację Zamawiającego z tego zamówienia, bez konieczności składania jakichkolwiek 
oświadczeń woli w tym przedmiocie. Dostawca będzie w takim przypadku zobowiązany do zapłaty kary 
umownej w wysokości 250% wartości zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 4. 

3. Łączną maksymalną wysokość kar umownych ustala się na poziomie 20% całkowitej wartości umowy brutto. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na wypadek, gdyby 

wysokość szkody przekroczyła wysokość należnych kar umownych. 
 
                                            § 11 

1. Strony ustalają, że treść umowy może ulec zmianie  z postanowieniami ust. 2-5 
2. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą dotyczyć w szczególności: 
1) nazwy, adresu oraz osób reprezentujących strony, a także osób wymienionych w § 6; 
2) zmiany urzędowej stawki podatku VAT na artykuły zawarte w formularzach cenowych złożonych przez 

Wykonawcę a stanowiących integralną część umowy. 
3)  cen artykułów   w formularzach cenowych złożonych przez Wykonawcę (dot. jaj) o kwotę nie większą 

niż wynikającą z zastosowania wskaźnika cen   towarów i usług   konsumpcyjnych, podanego przez 
Prezesa  GUS publikowanego   na   stronie   internetowej:www.stat.gov.pl, przy czym wskaźnik   cen   
towarów   i   usług   konsumpcyjnych   liczony   jest   miesięcznie   od   terminu obowiązywania umowy, o 
którym mowa w § 2 ust. 1. 

3. Zamawiający lub wykonawca wnioskując o zmianę postanowień niniejszej umowy niezwłocznie i 
pisemnie powiadamia o tym fakcie drugą stronę, uzasadniając zmianę okolicznościami faktycznymi i 
prawnymi oraz przedkłada propozycję aneksu   do umowy. 

4.   Zmiany   postanowień   niniejszej   umowy   wymagają   potwierdzenia   pisemnego   w   postaci   
aneksu, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Zmiana postanowień niniejszej umowy na podstawie ust. 2 pkt 3 nie może następować częściej  niż raz 
na kwartał. 

§ 12 
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy 
pisemnej w postaci aneksu.  

                                             § 13  
1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w 
przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia   27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
opublikowane w Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”  oraz w wydanych na jego podstawie 
krajowych przepisach prawa z zakresu ochrony danych osobowych. 
2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z 
przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych 
osobowych. 
3. Wykonawca zapewnia wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji 
umowy.                                             

§ 14 
1. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą 

polubownie a w przypadku  nieosiągnięcia porozumienia,  strony poddają takie spory rozstrzygnięciu sądów 
powszechnych właściwych rzeczowo oraz właściwych miejscowo według siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy, w szczególności Kodeksu 
cywilnego.  

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
                                                ZAMAWIAJĄCY                                                                      DOSTAWCA 


