
Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
……………………………..      Zamawiający

Pieczęć Wykonawcy       Dom Pomocy Społecznej 
„Dom kombatanta” 
Łaziska 15 A 
26-505 Orońsko 

OFERTA 
 

Nawiązując do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  
na dostawę pn.: 

Dostawa art. spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”  
w Łaziskach 15 A –  
 CZĘŚĆ ………..- ……………………………………………………………. 
 (nazwa części – pakietu)  
 
zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę:

Cena brutto: …………………………………………zł

(słownie: 
………………………………………………………………………………………..zł

1. Oferujemy termin dostaw: ………….. godzin od daty złożenia telefonicznego 
zamówienia. 

2. Oferujemy termin płatności za wykonanie dostawy: …………… dni od daty 
wystawienia faktury. 

3. Oferujemy dostawy produktów zgodnie z wymogami obowiązujących norm 
jakościowych. 

4. Oświadczamy, że po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz załącznikami stanowiącymi integralną jej część nie wnosimy do niej 
żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 
wykonania zamówienia. 

5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia projekt 
umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 
naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu  
i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani z ofertą przez 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. 

7. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie 
procedury przetargowej stanowiące integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia wyszczególnione w pismach …………………….……………………….. 
…………………………………………………………………………. (podać daty). 

Całość niniejszej oferty składamy na ……….. kolejno ponumerowanych i parafowanych 
stronach 
 

…………………………… 
……………………………………         (podpis i pieczęć Wykonawcy)  
 (miejscowość, data)       
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............................................
(miejscowość, data)

CZĘŚĆ 1 – ARTYKUŁY SPOŻYWCZE RÓŻNE

.......................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

L.p. Nazwa artykułu *) Kod CPV j.m.
Planowana

ilość
zamówienia

Cena
jednostkowa

(netto zł)

Wartość
netto
w zł

VAT
%

Wartość
brutto
w zł

1. 2. 3. 4 5 6 7
1. Wafelki b/c - 95g 15833000-6 szt. 500
2. Cukier - 1 kg 15831200-4 kg 2000
3. Kakao - 200g 15841000-5 szt. 20
4. Makaron świderki – 1 kg 15851110-2 szt. 150
5. Makaron zacierka – 500g 15851110-2 szt. 100
6. Makaron nitka – 500 g 15851110-2 szt. 100
7. Makaron łazanka – 1 kg 15851110-2 szt. 100
8. Herbata typu Cejlon – 400 g 15863000-5 szt. 400
9. Keczup - 0,5 litr 15871230-5 szt. 100
10. Musztarda stołowa – 850 g 15871250-1 szt. 80
11. Majonez – 800g 15871273-8 szt. 100
12. Pieprz mielony czarny - 50g 15872100-2 szt. 300
13. Papryka mielona - 50g 15871000-4 szt. 200
14. Sól jodowana – 1 kg 15872400-5 szt. 350
15. Liść laurowy - 8g 15871000-4 szt. 100
16. Majeranek - 0,20g 15871000-4 szt. 100



17. Ziele angielskie - 0,15g 15871000-4 szt. 100
18. Przyprawa warzywna typu

„kucharek” - 200g
15871000-4 szt. 400

19. Drożdże - 100g 15898000-9 szt. 50
20. Proszek do pieczenia - 30g 15899000-6 szt. 100
21. Cukier waniliowy – 32 g 15830000-5 szt. 100
22. Kawa "inka" - 150g 15862000-8 szt. 40
23. Ocet spirytusowy - 0,5 l. 15871120-1 szt. 100
24. Chrzan – 280g. 15331460-9 szt. 120
25. Cukier puder – 0,5 kg 15831200-4 szt. 200
26. Budyń – 40g 15833100-7 szt. 500
27. Kisiel - 40g 15833100-7 szt. 500
28. Kwasek cytrynowy - 20g 15871000-4 szt. 200
29. Żelatyna - 30g 15890000-3 szt. 50
30. Miód - 25g 15831600-8 szt. 300
31. Przyprawa do zup w płynie -1 l. 15892200-9 szt. 40
32. Mąka typu „szymanowska” - 1

kg
15610100-2 szt. 400

33. Mąka ziemniaczana - 1 kg 15620000-0 szt. 100
34. Kasza gryczana - 0,50 kg 15613100-9 szt. 200
35. Kasza jęczmienna - 0,50 kg 15613100-9 szt. 50
36. Płatki kukurydziane - 250 g. 15613311-1 szt. 150
37. Płatki ryżowe - 250 g. 15614000-9 szt. 300
38. Kasza manna –1 kg 15613100-9 szt. 350
39. Flipsy kukurydziane – 250g 15613111-1 szt. 300
40. Ryż preparowany – 0,30 g. 15614000-5 szt. 500
41. Paluszki - 0,80 g. 15833000-6 szt. 700
42. Płatki jęczmienne – 0,50 kg 15613310-4 szt. 250
43. Soki owocowe – 0,25ml 15321000-4 szt. 650
44. Kukurydza puszka – 400 g 15331150-3 szt. 100
45. Koncentrat pomidorowy – 870 g 15331425-2 szt. 300
46. Dżemy owocowe –od 280 g –

320g
15332290-3 szt. 1000

47. Dżem b/c 15333290-3 szt. 200



48. Barszcz biały butelka – 0,5 litr. szt. 30
49. Groszek konserwowy – 400 g 15331150-3 szt. 60
50. Rodzynki - 100 g 15332419-4 szt. 30
51. Galaretki owocowe różne smaki

0,90 g
15833100-7 szt. 100

52. Marmolada op. 1kg 15332100-5 szt. 20
53. Brzoskwinia puszka – 565 g 15332100-5 szt. 60
54. Ananas puszka – 565 g 15332100-5 szt. 60
55. Ćwikła - 320 g 15331460-9 szt. 70
56. Ryż biały 1 kg 15614100-6 kg 400
57. Płatki owsiane 15613380-5 szt. 200

Słownie wartość brutto oferty......................................................................................................................................................................................

*) W przypadku wystąpienia rozbieżności w wielkości opakowań należy dokonać przeliczenia produktów. W razie wystąpienia nie pełnych opakowań
wynikających z przeliczenia należy dokonać zaokrąglenia w górę.

Wszystkie nazwy użyte w załączniku są określeniem wymaganego przez zamawiającego minimalnego standardu przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza towary równoważne.

.................................................................................
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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……………………………………….
(miejscowość i data)

CZĘŚĆ 2 – MIĘSO, WĘDLINY I DRÓB

.......................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

L.p. Nazwa artykułu Kod CPV j.m.
Planowana
ilość
zamówienia

Cena
jednostkowa
(netto w zł)

Wartość
netto w zł

VAT
%

Wartość
brutto w zł

1. 2. 3. 4 5 6 7
1. Ćwiartka z kurczaka- udko 15112210-1 kg 700
2. Skrzydła drobiowe 15112130-6 kg 150
3. Filet z kurczaka 15112210-1 kg 150
4. Porcja rosołowa ze skrzydłami 15112210-1 kg 800
5. Wątroba wieprzowa 15112300-9 kg 20
6. Wątroba drobiowa 15112300-9 kg 150
7. Wieprzowe od szynki b/k 15113000-3 kg 300
8. Wołowina kark b/k 15111000-9 kg 150
9. Wołowina gulaszowa 15111100-0 kg 300
10. Wieprzowe od szynki z/k 15113000-3 kg 20
11. Żeberka wieprzowe 15113000-3 kg 250
12. Boczek surowy 15113000-3 kg 50
13. Nogi wieprzowe 15114000-0 kg 100
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14. Kości schabowo-karkowe 15100000-9 kg 300
15. Kości wędzone 15100000-9 kg 50
16. Schab b/k 15113000-3 kg 50
17. Słonina 15114000-0 kg 100
18. Flaki wołowe krojone 15114000-0 kg 250
19. Karczek wieprzowy b/k 15113000-3 kg 70
20. Łopatka b/k 15113000-3 kg 300
21. Pasztet drobiowy 15131135-0 kg 60
22. Baleron wędzony 15131133-6 kg 30
23. Pasztet mięsny 15131310-1 kg 60
24. Boczek pieczony rolowany 15131120-2 kg 20
25. Boczek wędzony 15131120-2 kg 30
26. Filet wędzony z indyka 15131135-0 kg 20
27. Boczek faszerowany 15131120-2 kg 20
28. Galantyna z kurczaka 15131135-0 kg 20
29. Pasztetowa 15131131-2 kg 70
30. Kaszanka gryczana typu

„grilowa”
15131134-3 kg 50

31. Kaszanka gryczana 15131134-3 kg 200
32. Kiełbasa biała 15131133-6 kg 10
33. Kiełbasa typu „firmowa“ 15131130-5 kg 20
34. Kiełbasa typu „krakowska” 15131133-6 kg 60
35. Kiełbasa parówkowa 15131133-6 kg 200
36. Kiełbasa typu szynkowa 15131133-6 kg 60
37. Kiełbasa typu podwawelska 15131133-6 kg 20
38. Kiełbasa zwyczajna 15131133-6 kg 300
39. Kiełbasa typu „żywiecka” 15131133-6 kg 60
40. Kiełbasa typu „golonkowa” 15131133-6 kg 30
41. Kiełbasa typu „kanapkowa” 15131133-6 kg 30
42. Kiełbasa typu „ myśliwska” 15131133-6 kg 10
43. Kiełbasa typu „serwolatka” 15131133-6 kg 50
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44. Kiełbasa typu „debreczyńska” 15131133-6 kg 20
45. Klops mięsny 15130000-8 kg 50
46. Mielonka drobiowa 15131135-0 kg 40
47. Mielonka typu „tyrolska” 15131133-6 kg 30
48. Mielonka typu „ śniadaniowa” 15131133-6 kg 50
49. Mięso mielone 15113000-3 kg 480
50. Mortadela 15131130-5 kg 50
51. Ogonówka wędzona 15131130-5 kg 40
52. Parówki cienkie wieprzowe 15131133-6 kg 200
53. Pieczeń typu „rzymska” 15131134-3 kg 50
54. Rolada z kurczaka 15131135-0 kg 30
55. Salceson włoski 15131133-6 kg 20
56. Salceson ozorkowy 15131133-6 kg 100
57. Szynka wiejska 15131410-2 kg 15
58. Szynka drobiowa 15131135-0 kg 20
59. Szynka typu „Miodowa” 15131135-0 kg 20
60. Szynka Typu „Tostowa” 15131135-0 kg 40
61. Szynka typu „ tradycyjna” 15131410-2 kg 10
62. Baton drobiowy 15131135-0 kg 50
63. Blok drobiowy 15131135-0 kg 40
64. Polędwica drobiowa 15131135-0 kg 20
65. Kurczak świeży 15112130-6 kg 40

WARTOŚĆ:

Słownie wartość brutto oferty: .........................................................................................................................................................................................

Wszystkie nazwy użyte w załączniku są określeniem wymaganego przez zamawiającego minimalnego standardu przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza towary równoważne.

.......................................................................................
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy



Załącznik nr 2-3 strona 1

.........................................................
miejscowość i data

CZĘŚĆ 3 – MLEKO I PRZETWORY MLECZNE

...............................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

VAT
(%)

Wartość
brutto w złl.P. Nazwa artykułu * Kod CPV j.m. Ilość Cena jed.

(netto zł)

Wartość
netto

1 2 4 5 6 7 8 9
1. Mleko luzem - 1,5 % 15511500-8 litr 15.000
2. Mleko UHT 2% litr 15511210-8 szt. 60
3. Śmietana 18% kubek - 200g 15512100-1 szt. 1.500
4. Masło ekstra - kostka- 200 g 15530000-2 szt. 2.190
5. Ser żółty twardy 15544000-3 kg 120
6. Serek topiony – różne smaki op. 100g 15545000-0 szt. 1200
7. Twaróg formowany półtłusty kostka- od 200 -

250g
15542100-0 szt. 4.000

8. Serek homogenizowany natural. kubek poj.od
150 - 200ml

15545000-0 szt. 700

9. Serek homogenizowany kubek,typu
„waniliowy” od 150 - 200 ml

15545000-0 szt. 700

10. Jogurt naturalny kubek– poj.-150ml . 15551310-1 szt. 1000
11. Jogurt owocowy kubek poj. 150 ml. 15551310-1 szt. 2800



12. Kefir butelka - 0,4 l. 15551000-5 szt. 600
13. Maślanka 1,5% poj.- 500ml. 15551500-0 szt. 200

Wartość

Słownie wartość brutto oferty........................................................................................................................................................................

*W przypadku wystąpienia rozbieżności w wielkości opakowań należy dokonać przeliczenia produktów. W razie wystąpienia nie pełnych opakowań
wynikających z przeliczenia należy dokonać zaokrąglenia w górę.

Wszystkie nazwy użyte w załączniku są określeniem wymaganego przez zamawiającego minimalnego standardu przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza towary równoważne.

...............................................................................................
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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...........................................
(miejscowość i data)

CZĘŚĆ 4 – PIECZYWO ŚWIEŻE I WYROBY PIEKARNICZE

...............................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Lp. Nazwa artykułu * kod CPV j.m.
Planowana
ilość
zmówienia

Cena
jed.
(netto zł)

Wartość
netto w
zł

VAT
%

Wartość
brutto w zł

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Chleb firmowy krojony pszenno-

żytni, ciężar około – 0,60 kg
15811100-7 szt. 12.700

2. Chleb razowy, ciężar około – 0,50 kg 15811100-7 szt. 300
3. Chleb krojony słonecznikowy, ciężar

około – 0,50 kg
15811100-7 szt. 1.500

4. Gryzka wyborowa krojona, ciężar
około – 0,40 kg

15811000-6 szt. 7.300

5. Bułka półsłodka, różne smaki (jabłko,
budyń), ciężar około– 0,10 kg

15810000-9 szt. 4000

6. Bułka mała, ciężar około – 50g 15811000-6 szt. 300
7. Jagodzianka ciężar oko– 0,70 g 15810000-9 szt. 300
8. Placek drożdżowy makowy, ciężar

ok. 400g
15812200-5 szt. 100

9. Placek drożdżowy, rózne smaki
(owocowy, z serem), ciężar około –
400g

15812200-5 szt. 300



10. Pączki z nadzieniem, ciężar około
0,80g

15812000-3 szt. 300

WARTOSĆ:

Słownie wartość brutto oferty.............................................................................................................................................................................

* W przypadku wystąpienia rozbieżności w wadze artykułów należy dokonać ich przeliczenia. W razie wystąpienia różnic w gramaturze artykułu
z wyliczenia należy dokonać zaokrąglenia w górę.

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

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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…………………………………

(miejscowość i data)

CZĘŚĆ 5 – WARZYWA, OWOCE, OWOCE CYTRUSOWE, ZIEMNIAKI

....................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

L.p. Nazwa artykułu Kod CPV j.m Planowana
ilość

zamówienia

Cena
jednostko
wa (netto
w zł)

Wartość
netto w zł

VAT
%

Wartość
brutto w zł

1. Burak czerwony luzem 03221111-7 kg 500
2. burak czerwony – nać tzw. botwina 03221111-7 pęczek 180
3. Marchewka luzem 03221112-4 kg 600
4. Marchewka młoda 03221112-4 pęczek 100
5. Cebula 03221113-1 kg 500
6. Cebula ze szczypiorkiem 03221113-1 pęcz. 50
7. Szczypior 03221113-1 pęczek 200
8. Fasola szparagowa zielona 03221210-1 kg 100
9. Pomidor 03221240-0 kg 500
10. Ogórki świeże 03221270-9 kg 200
11. Ogórek kiszony 03221210-9 kg 400
12. Sałata 03221310-2 szt. 250



13. Kapusta biała 03221410-3 kg 200
14. Kapusta biała młoda 03201410-3 szt. 150
15. Kapusta kiszona 03221420-6 kg 600
16. Kaloafior 03221110-0 szt. 200
17. Pietruszka korzeń 03221110-6 kg 250
18. Pietruszka młoda 03221300-9 pęczek 50
19. Natka pietruszki 03221100-7 pęczek 180
20. Seler korzeń 03221100-7 kg 100
21. Seler liściasty młody 03221100-7 szt. 50
22. Por 03221100-7 kg 50
23. Por młody 03221400-0 szt. 50
24. Kapusta pekińska 03221400-0 kg 100
25. Kapusta czerwona 03222321-9 kg 200
26. Jabłka 03222111-4 kg 1800
27. Banany 03222111-4 kg 50
28. Truskawki 03222313-0 kg 150
29. Grejfruty 03222230-4 kg 50
30. Cytryny 03222210-8 kg 20
31. Mandarynka 03222240-7 kg 40
32. Nektarynka 03222240-6 kg 20
33. Brzoskwinia 03222332-9 kg 30
34. Arbuz 03222300-6 kg 150
35. Kiwi 03222118-3 kg 30
36. Porzeczka czarna 03222311-6 kg 20
37. Porzeczka czerwona 03222311-6 kg 30
38. Wiśnie 03222333-6 kg 30
39. Gruszki 03222322-6 kg 50
40. Śliwki 03222334-3 kg 100
41. Fasola sucha 0,50 kg 03212213-6 szt. 100
42. Groch łupany 0,50 kg 03212213-6 szt. 150
43. Papryka świeża czerwona 03221000-6 kg 20
44. Brokuły 03221430-9 szt. 30
45. Kapusta brukselka 03221440-2 kg 50
46. Szczaw 03221300-9 pęczek 60



47. Pieczarki 03221100-7 kg 100
48. Czosnek główka 03221100-7 kg 15
49. Rzodkiewka 03221110-0 pęczek 100
50. Ziemniaki 03212100-1 kg 19000
51. Ziemniaki młode 03212100-1 kg 400

WARTOŚĆ:

Słownie wartość brutto oferty:............................................................................................................................................................

..............................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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.....................................................
(miejscowość i data)

CZĘŚĆ 6 – RYBY I PRZETWORY RYBNE
..........................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

L.p. Nazwa artykułu * kod CPV j.m. Planowana ilośc
zamówienia

Cena
jednostkowa
(netto w zł)

Wartość
netto w zł

VAT % Wartość
brutto w zł

1. Filet z mintaja mrożony kg 15220000-6 kg 200
2. Śledzie płaty w zalewie 15241200-1 kg 100
3. Sledź w pomidorach – puszka 170 g 15241200-1 szt. 80
4. Śledź w oleju – puszka 170 g 15241200-1 szt. 80
5. Tuńczyk w sosie własnym – puszka 185 g 15241400-3 szt. 50
6. Makrela wędzona 15234000-7 kg 80

WARTOŚĆ:

Słownie wartość brutt oferty:..........................................................................................................................................................................

* W przypadku wystąpienia rozbieżności w wielkości opakowań należy dokonać przeliczenia produktów. W razie wystąpienia nie pełnych opakowań
wynikających z przeliczenia należy dokonać zaokrągleń w górę.

Wszystkie nazwy użyte w załączniku są określeniem wymaganego przez zamawiającego minimalnego standardu przedmiotu zamówienia.

........... ....................................................................................
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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.....................................................
(miejscowość i data)

CZĘŚĆ 7 – OLEJE I TŁUSZCZE ROŚLINNE

.................................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

L.p. Nazwa artykułu kod CPV j.m. Planowana ilość
zamówienia

Cena
jednostkowa

(netto w zł)

Wartość
netto

VAT % Wartość
brutto w zł

1. Olej uniwersalny - 1 litr 15411200-4 szt. 100
2. Olej uniwersalny – 3 litr 15411200-4 szt. 250
3. Masło roślinne – op. 250 g 15412200-1 szt. 2000

WARTOŚĆ:

Słownie wartość brutto oferty: ................................................................................................................................................................. zł

Wszystkie nazwy użyte w załączniku są określeniem wymaganego przez zamawiającego minimalnego standardu przedmiotu zamówienia.

................................................................................
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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.................................................................
(miejscowość i data)

CZĘŚĆ 8 – JAJA SPOŻYWCZE

..................................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

L.p. Nazwa artykułu kod CPV j.m. Planowana
ilość
zamówienia

Cena
jednostkowa
(netto w zł)

Wartość
netto w zł

VAT % Wartość brutto
w zł

1. Jaja spożywcze klasa „A” 01242000-5 szt. 2.500

WARTOŚĆ:

Słownie wartość brutto oferty: .................................................................................................................................................................... zł

.....................................................................................
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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..............................................
(miejscowość i data)

CZĘŚĆ 9- OWOCE I WARZYWA MROŻONE

.......................................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

L.p. Nazwa artykułu * kod CPV j.m.
Planowana

ilość
zamówienia

Cena
jednostkowa
(netto w zł)

Wartość
netto w zł VAT % Wartość

brutto w zł

1. Mieszanka kompotowa 0,50 kg 1531170-9 szt. 100
2. Mieszanka warzywna 0,50 kg 15331170-9 szt. 200
3. Kalafior mrożony 0,50 kg 1531170-9 szt. 80

Wartość:

Słownie wartość brutto oferty:................................................................................................................................................................................

*W przypadku wystąpienia rozbieżności w wielkości opakowań należy dokonać przeliczenia produktów. W razie wystąpienia nie pełnych opakowań
wynikających z przeliczenia należy dokonać zaokrągleń w górę.

.................................................................................
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy



Załącznik nr 3 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY 
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………… 
Adres Wykonawcy……………………………………………………………………. 
Numer telefonu i faksu………………………………………………………………... 

(lub pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) 
 

Oświadczam, że zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz 1655 z późn. zm.): 

 

1. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia. 

 

……………………………….                                     …………………………… 
 (Miejscowość, data)                    (Podpis i pieczęć Wykonawcy) 
 



Załącznik nr 4 
 

OSWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 24 USTAWY  
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘ[POWANIA 
 

Nazwa Wykonawcy...................................................................................................................... 
Adres Wykonawcy........................................................................................................................ 
Numer telefonu, faksu.................................................................................................................. 
 (lub pieczęć nagłówkowa) 
 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 
przepisów art. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. 
zm.) który mówi: 
 

I. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1). wykonawców, wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została

stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym 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 poprzez likwidację majątku upadłego; 

3). wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 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 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 popełnianie 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 
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 popełnianie 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 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 popełnianie 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 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 popełnianie 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 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 popełnianie 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; 

10). wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 
II. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców którzy: 



1). wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w
celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych 
wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 

 przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub art. 67 
ust. 1 pkt. 1 i 2; 

2). złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
3). nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3; 
4). nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie 

okresu związania z ofertą.

UWAGA: Pod załącznik należy podpiąć wymagane dokumenty potwierdzające 
 Są to następujące dokumenty: 
 

1. ...................................................................................................................... 
2. ...................................................................................................................... 
3. ....................................................................................................................... 
4. ....................................................................................................................... 
5. ........................................................................................................................ 

 

...........................................................    ....................................................................
 (Miejscowość i data)      (Podpis i pieczęć wykonawcy) 



Załącznik  nr 5 
 

Projekt  UMOWY Nr...... 
( w rozumieniu art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych).  
 

zawarta w dniu ................................................... pomiędzy:  
firmą ........................................................................................................................................... 
z siedzibą:................................................................................................................................. 
reprezentowaną przez:................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
a
Domem Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”  w  Łaziskach 15 A 
reprezentowanym przez: 
Andrzej Mularczyk – Dyrektor 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

§ 1
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007r. Nr 223,poz. 1655 z późn. zm). 
2. Przedmiotem umowy jest dostawa................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
zwanych dalej przedmiotem zamówienia, wymienione w załączniku nr .................................... 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ............... 
stanowiącą integralną część niniejszej umowy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany umownej wielkości zamówienia, zmiana następuje 
w drodze jednostronnego oświadczenia Zamawiającego skierowanego do Wykonawcy. 
4. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń związanych ze zmniejszeniem ilości przedmiotu 
dostawy. 

§ 2
1. Miejscem wykonania umowy jest magazyn Zamawiającego w Łaziskach. 

 2. Dostawy będą następować sukcesywnie w terminach podanych każdorazowo telefonicznie 
lub faksem  przez Zamawiającego z 2 dniowym wyprzedzeniem w okresie od dnia   02.01.2009r. 
do 31.12.2009r. Terminy zastrzega się na korzyść Zamawiającego. 

3. Dostarczone artykuły mają posiadać termin ważności. 
4. Towar przyjmowany będzie wg karty kontroli przyjęcia towaru zgodnie z systemem  
 HACCP. 

 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego przedmiot umowy  
 na   własny koszt i własne ryzyko. 

§ 3

1.Całkowita wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 jest ceną netto i wynosi: 
....................................(słownie...................................................................................................................
...................................................................................................................................zł). 



2. Łączna wartość przedmiotu umowy brutto wynosi ........................................ .....................
(słownie: ...............................................................................................................................zł). 

 
3. Podstawą uregulowania przez Zamawiającego należności za dostawy wymienione w § 1  
 ust. 1 stanowi faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę, po każdej dostawie. 
4. Płatność zostanie dokonana przelewem w terminie 30 dni, od dnia wystawienia faktury,  
 na konto Wykonawcy nr......................................................................................................... 
 

§ 4
1.Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych określonych w formularzu oferty 
 w okresie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 (w przypadku zmian ich poziomu  
 na rynku i wzajemnym uzgodnieniu – aneks do umowy).    

§ 5
1. W razie stwierdzenia wad w dostarczonym towarze, Zamawiający zwróci go Wykonawcy 
 wraz z protokółem stwierdzającym te wady w terminie do..........dni. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego towaru na towar wolny od wad  
 w terminie do .......dni. 

§ 6
Wykonawca zapłaci kary umowne: 
- 0,1 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia, 
- 5 % wartości zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy. 
 

§ 7
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony, od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 
2009r. 
2. Jeżeli przedmiot umowy jest realizowany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, lub jeżeli 
jedna ze stron naruszy postanowienia niniejszej umowy, zarówno Zamawiający jak i Wykonawca 
może od umowy odstąpić po uprzednim 1 – miesięcznym wypowiedzeniu. 

3. W przypadku nie możności polubownego rozstrzygnięcia sporu w sposób określony w § 5 
będzie on rozpatrywany przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy 
pisemnej. 

§ 9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
 

……………………………………….    ……………………………………… 
 Wykonawca                                                                                                                                        Zamawiający   
 


