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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH 

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

do postępowania przetargowego prowadzonego w trybie  
przetargu nieograniczonego  

 
 

o wartości szacunkowej powyżej 30.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy  
 
 

na: 
 
 

„Dostawę produktów żywnościowych dla potrzeb 
Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury  

w Zakopanem” 
 

 

 

 

 

 

 
 

Zamawiający: 
 

TATRZAŃSKA AGENCJA ROZWOJU, PROMOCJI I KULTURY 

ul. Tetmajera 24 

34-500 Zakopane 
 
 

___________________________ 

Zakopane 2017 
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WSTĘP 
 

Podstawa prawna niniejszego postępowania przetargowego to: Ustawa z dnia 29 stycznia 

2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) zwana dalej 

„ustawą” lub „PZP” oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie. 

Postępowanie o wartości szacunkowej powyżej 30.000 EURO a mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy. 

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej „SIWZ” zawiera 

informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na: 

„Dostawę produktów żywnościowych dla potrzeb Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i 

Kultury w Zakopanem”.  

Niniejsza SIWZ została opracowano na podstawie wyżej cytowanej ustawy – Prawo 

zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się przepisy ustawy. 
 
 

 

1. Nazwa, adres Zamawiającego: 
 

 

TATRZAŃSKA AGENCJA ROZWOJU, PROMOCJI I KULTURY 

ulica Tetmajera 24 

34-500 Zakopane 

tel. (0-18) 20 61 320,   fax (0-18) 20-61-320 (wew. 444) 

NIP: 736 – 164 – 55 – 26 REGON: 120368342 

internet:  www.tatry.pl  

e-mail:  promocja@tatry.pl 
 

 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 
 

 

2.1. Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie przetargowe jest prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego. 

2.2. Postępowanie oznaczone jest jako ZP / 03/ 2017. 

2.3. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na 

powyższe oznaczenie. 
 
 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

 

3.1. Przedmiotem przetargu jest wybór Wykonawcy, który będzie dostarczał sukcesywnie 

Zamawiającemu własnym transportem produkty żywnościowe określone we Wspólnym 

Słowniku Zamówień (CPV) jako: 

http://www.tatry.pl/
mailto:promocja@tatry.pl
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główny przedmiot zamówienia: 

15.00.00.00-8 (Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne), 

oraz przedmiot zamówienia uzupełniający: 

15.10.00.00-9 (Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne), 

15.13.11.00-6 (Produkty mięsno-wędliniarskie), 

15.20.00.00-0 (Ryby przetworzone i konserwowe), 

15.22.10.00-3 (Ryby mrożone), 

15.30.00.00-1 (Owoce, warzywa i podobne produkty), 

15.33.11.00-8 (Warzywa świeże i mrożone), 

15.33.22.00-6 (Dżemy i marmolady, galaretki owocowe, przeciery z owoców i 

orzechów oraz pasty do smarowania), 

15.54.00.00-5 (Produkty serowarskie), 

15.40.00.00-2 (Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne), 

15.50.00.00-3 (Produkty mleczarskie), 

15.51.00.00-6 (Mleko i śmietana), 

15.53.00.00-2 (Masło), 

15.61.00.00-7 (Produkty przemiału ziarna), 

15.80.00.00-6 (Różne produkty spożywcze), 

15.81.00.00-9 (Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie), 

15.83.12.00-4 (Cukier biały), 

15.86.00.00-4 (Kawa, herbata i podobne produkty), 

15.87.00.00-7 (Przyprawy i przyprawy korzenne), 

15.89.00.00-3 (Różne produkty spożywcze i produkty suszone), 

15.98.00.00-1 (Napoje bezalkoholowe), 

03.14.25.00-3 (Jaja), 

polegające na sukcesywnej dostawie produktów żywnościowych, spożywczych do 

dwóch Domów Wczasowych Zamawiającego, o których mowa w punkcie 3.8 SIWZ z 

podziałem na  sześć pakietów wg zestawienia przedstawionego poniżej w punkcie 3.10 

SIWZ, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

3.2. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać odpowiednie 

atesty lub świadectwa dopuszczające do spożycia zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył przy każdej dostawie 

handlowy dokument identyfikacyjny dla dostarczonych produktów lub inny podobny 

dokument zawierający dane wymagane dla handlowego dokumentu identyfikacyjnego. 

Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania 

zawarte w: 

 Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 

(tj. Dz. U z dnia 15 maja 2015 roku poz. 678) oraz rozporządzeniach wydanych na jej 

podstawie, 

 Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. 

z dnia 30 kwietnia 2015 roku, poz.594 ze zm.) oraz rozporządzeniach wydanych na jej 
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podstawie, 

 Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w 

sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z dnia 8 

stycznia 2015 roku, poz. 29). 

3.3. Zamawiający zastrzega, że oferowany przedmiot Zamówienia musi posiadać odpowiednio 

długi okres ważności pozwalający na swobodne zużycie przez Zamawiającego. Ponadto 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczał towary w czystych plastikowych 

pojemnikach dopuszczonych do kontaktu z żywnością spełniających wymogi sanitarno - 

higieniczne. Dostarczone produkty żywnościowe muszą być odpowiednio posortowane przez 

Wykonawcę i muszą być najwyższej jakości w tym przede wszystkim muszą odpowiadać 

wymaganiom jakościowym stosownie do obowiązujących przepisów oraz muszą spełniać 

obowiązujące w tym zakresie normy sanitarno-epidemiologiczne, a także muszą być 

przechowywane i transportowane w warunkach gwarantujących najwyższą jakość. 

3.4. Zamawiający zastrzega że realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie odbywać się 

sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych składanych przez Kierowników 

poszczególnych Domów Wczasowych, o których mowa w punkcie 3.8 SIWZ za pomocą 

faksu, telefonicznie, potwierdzonego niezwłocznie pismem. Zamawiający zastrzega, że 

Wykonawca dokona dostawy na własny koszt korzystając ze środka transportu 

spełniającego warunki określone w Ustawie 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (tj. Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2015 roku, poz. 594 ze zm.) oraz wszelkich 

wydanych na jej podstawie rozporządzeniach. 

3.5. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostawy odbywać się będzie najdłużej w ciągu 48 

godzin od złożenia zamówienia w godzinach od 8:00 do 16:00 w odpowiednich 

opakowaniach. W przypadku, gdy ostatni dzień dostawy wypada w dniu wolnym od pracy 

dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 

3.6. Wymiana wadliwego towaru nastąpi w ciągu 24 godzin od złożenia reklamacji na koszt i 

ryzyko wykonawcy, gdy: 

1) dostarczono towar złej jakości, 

2) dostarczono towar niezgodnie z umową, 

3) dostarczono towar ze zwłoką, 

W przypadku, gdy ostatni dzień dostawy wypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w 

pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 

3.7. Zamawiający informuje, że podane poniżej w punktach, 3.10 SIWZ ilości poszczególnych 

produktów będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego są wielkością 

wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej usługi mogą ulec 

zmianie (zmniejszeniu) nie więcej niż o 20% w zależności od bieżących potrzeb 

Zamawiającego a w sytuacjach tego wymagających może nastąpić nawet rezygnacja z 

całości niektórych pozycji. 

3.8. Dostawa produktów żywnościowych obejmować będzie budynki znajdujące się w 

Zakopanem należące do Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury tj.:  

1) DW „WANTA” ul. Grunwaldzka 21, 34-500 Zakopane,  
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2) DW „JASNY PAŁAC” ul. Tetmajera 24, 34-500 Zakopane, 

3.9. Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze 

wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że 

wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W związku z powyższym 

Zamawiający dopuszcza ujęcie w składanej ofercie przetargowej, a następnie dostarczanie w 

trakcie realizacji umowy innych produktów niż podane w SIWZ, o których mowa poniżej w 

punkcie 3.10, pod warunkiem zapewnienia parametrów jakościowych, smakowych oraz 

składu nie gorszych niż określone w SIWZ. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca do oferty przetargowej dołączył stosowne dokumenty uwiarygodniające, że te 

produkty posiadają w szczególności parametry jakościowe, smakowe oraz składu nie gorsze 

od określonych w SIWZ.  

Ponadto Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy proponowane przez Wykonawcę 

produkty zamienne, inne niż określone w SIWZ, o których mowa poniżej w punkcie 3.10, 

posiadają parametry jakościowe, smakowe oraz skład gorsze od określonych w SIWZ, 

spowoduje to uznanie przez Zamawiającego, że złożona oferta nie odpowiada treści SIWZ w 

zakresie opisu przedmiotu zamówienia i zostanie z niniejszego postępowania przetargowego 

odrzucona. 

3.10. Dostawa produktów żywnościowych, spożywczych dla potrzeb Tatrzańskiej Agencji Rozwoju 

Promocji i Kultury, o których mowa w punkcie 3 niniejszej SIWZ obejmuje: 

 
 

PAKIET – Nr 1 
Artykuły spożywcze 

 

Lp. Nazwa asortymentu / opis JM. 
Ilość DW 

Wanta 
Ilość DW 
J. Pałac 

Łącznie 

1.  Ananasy w zalewie – a od 565g szt. 50 50 100 

2.  Aromaty w mixie – a 10 ml szt. 40 10 50 

3.  Bazylia Kotanyi lub równoważna – a 1000 g szt. 1 1 2 

4.  
Bambus pędy Bakalland lub podobne – a od 
425 g 

szt. 30 - 30 

5.  Brzoskwinia – a od 850g. szt. 48 25 73 

6.  Cukier kryształ – a 1 kg kg 500 500 1000 

7.  Cukier wanilinowy – a 40 g szt. 400 300 700 

8.  Cukier puder – a 0,50 kg kg 120 100 220 

9.  Cynamon – a od 20 – 50 g szt. 40 20 60 
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Lp. Nazwa asortymentu / opis JM. 
Ilość DW 

Wanta 
Ilość DW 
J. Pałac 

Łącznie 

10.  
Czekolada Wedel lub równoważna – a od 
100 g mleczna 

szt. 30 5 35 

11.  Dżem porcjowany – a od 25 –30 g szt. 2500 - 2500 

12.  Dżem różne smaki – a od 280g netto szt. 50 - 50 

13.  Marmolada - a 500 g szt. 32 - 32 

14.  
Fasolka w puszce czerwona – a od 400g 
netto 

szt. 50 20 70 

15.  Fasolka w puszce biała – a od 425 – 500 g szt. 20 10 30 

16.  Groszek konserwowy  – a od 400 g netto szt. 60 140 200 

17.  Gorczyca – a od 30 – 45 g szt. 20 - 20 

18.  Goździki – a od 20 – 30 g szt. 25 - 25 

19.  Gałka muszkatołowa – a od 20 – 30 g szt. 25 10 35 

20.  
Galaretka owocowa różne smaki typu 
Winiary lub równoważne – a od 90 g 

szt. 150 150 300 

21.  
Herbata ekspresowa typu Eternal lub 
równoważna – a 100 szt. 

op. 190 30 220 

22.  Budyń – a od 38 – 40 g różne smaki szt. 120 150 270 

23.  Kasza manna – a 1 kg kg 20 5 25 

24.  Kukurydza w puszce  – a od 400g szt. 70 150 220 

25.  Kukurydza kolby  – a od 300 – 500 g szt. 80 10 90 

26.  Szaszłyki warzywne  – a od 300 – 500 g szt. 80 - 80 

27.  Kwasek cytrynowy – a od 30 – 50 g szt. 40 100 140 

28.  Kasza gryczana – a 1 kg kg 40 20 60 

29.  Ketchup – a 1000 g szt. 30 40 70 

30.  Karpatka krem – a od 450 – 750 g szt. 20 50 70 

31.  
Kawa nescaffe rozpuszczalna lub 
równoważna – a od 500 g 

szt. 35 125 155 

32.  
Kwa parzona Voseba lub równoważna – a od 
250 g 

kg 35 - 35 

33.  
Kakao rozpuszczalne typu Puchatek lub 
równoważne – a od 450 g 

szt. 10 30 40 



  TATRZAŃSKA AGENCJA ROZWOJU, PROMOCJI I KULTURY 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
TATRZAŃSKA AGENCJA ROZWOJU, PROMOCJI I KULTURY 

ul. Tetmajera 24, 34-500 Zakopane 
NIP 736 164 55 26; Regon 120368342 

Tel. / fax. (+48) 18 20 613 20; e-mail:promocja@tatry.pl 
w w w . t a t r y . p l 

Lp. Nazwa asortymentu / opis JM. 
Ilość DW 

Wanta 
Ilość DW 
J. Pałac 

Łącznie 

34.  Kakao holenderskie – a od 200 – 350 g szt. 25 30 55 

35.  Mąka ziemniaczana – a 1 kg kg 100 30 130 

36.  Mąka poznańska typ 500 – a 1 kg kg 750 900 1650 

37.  
Makaron rura Lubella lub równoważny – a  
500 g 

kg 40 50 90 

38.  
Makaron typu łazanki Lubella lub 
równoważny – a  500 g 

kg 40 30 70 

39.  
Makaron typu nitki drobne  – a od 500 – 
1000 g 

kg 40 40 80 

40.  
Makaron muszla gruba duża do II dania  – a 
od 500 – 1000 g 

kg 40 80 120 

41.  Morele suszone – a od 100g op. 5 30 35 

42.  Musztarda – a od 0.90L szt. 35 30 65 

43.  Miód sztuczny – a od 400 g szt. 40 80 120 

44.  Miody porcjowe – a od 25 g szt. 2100 1500 3600 

45.  Migdały w całości – a od 60g op. 20 - 20 

46.  Magii – a but 1 litr l. 60 40 100 

47.  Majeranek a od 500 g szt. 40 30 70 

48.  Makaron lasagne – a od 500 g kg 10 - 10 

49.  Makaron spaghetti – a od 500 g kg 20 10 30 

50.  Makaron tortelini – a od 250 g kg 10 - 10 

51.  Mandarynka w puszce – a od 250g szt. 24 - 24 

52.  Olej – a od  – 5 L RZEPAKOWY l. 50 400 450 

53.  Olej frytura utwardzony – a od 1000 – 2500 g kg 40 - 40 

54.  Oliwki w zalewie – a od 900 g szt. 51 50 101 

55.  Ocet – a od 0,5 L szt. 60 15 75 

56.  Pieczarki konserwowe – a od 0,9 L szt. 36 40 76 

57.  Pomidory w puszce bez skóry – a od 400 g szt. 90 - 90 
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Lp. Nazwa asortymentu / opis JM. 
Ilość DW 

Wanta 
Ilość DW 
J. Pałac 

Łącznie 

58.  Papryka w zalewie – a od 1000 g szt. 140 20 160 

59.  Przecier pomidorowy 100% – a od 850 g szt. 40 50 90 

60.  
Płatki kukurydziane corn flakes lub 
równoważne – a od 500 - 1000 g 

kg 80 30 110 

61.  
Płatki czekoladowe Nestle lub równoważne – 
a 500 g 

kg 80 30 110 

62.  Płatki musli lub równoważne – a 500 g kg 75 8 83 

63.  Pieprz – a 1000 g kg 6 3 9 

64.  Proszek do pieczenia – a od 30 – 40 g szt. 200 200 400 

65.  Ryż – a 1 kg kg 60 100 160 

66.  Rodzynki – a od 100 g op. 65 100 165 

67.  Rosołki wołowe – a od 10 – 60 g szt. 41 - 41 

68.  Rosołki drobiowe – a od 10 – 60 g op. 1kg 24 16 40 

69.  Sól – a 1 kg kg 160 120 280 

70.  
Sok pomarańczowy typu Tymbark lub 
równoważny – a 1 L 

l. 350 - 350 

71.  
Sok jabłkowy typu Tymbark lub równoważny 
– a 1 L 

l. 200 - 200 

72.  
Sok porzeczkowy typu Tymbark lub 
równoważny – a 1 L 

l. 180 - 180 

73.  Kasza jaglana lub pęczak kg 40 - 40 

74.  Soda oczyszczona – a od 30–40g szt. 50 50 100 

75.  Sezam – a od 1000g szt. 40 1 41 

76.  Ziele angielskie – a od 30 –1000g kg 1 1 2 

77.  Ziarno słonecznika – a od 500 g szt. 10 10 20 

78.  Żelatyna – a od 50g szt. 40 80 120 

79.  
Nutella orzechowa lub równoważne – a od 
350 g 

szt. 30 - 30 

80.  Żurawina – a od 300g szt. 40 20 60 

81.  
Wafelki typu Prince-Polo lub równoważne – a 
od 38 g 

szt. 800 150 950 
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Lp. Nazwa asortymentu / opis JM. 
Ilość DW 

Wanta 
Ilość DW 
J. Pałac 

Łącznie 

82.  Wafle suche tortowe – a 1 Op. = 10 szt. op. 50 20 70 

83.  Wiórka kokosowe – w paczkach – a 250g kg 5 15 20 

84.  Opłatki świąteczne małe szt. 30 20 50 

85.  
Brokuły typ Orlemans lub równoważne 
różyczki  mrożone 

kg 40 70 110 

86.  Brusznica w słoiku – a od 400g szt. 30 10 40 

87.  Cebulki silver w zalewie – a od 300g szt. 28 - 28 

88.  Frytki obsmażane karbowane kg 150 - 150 

89.  
Fasolka żółta szparagowa pakowana – a od  
2500g 

kg 40 20 60 

90.  Groszek mrożony pakowany – a od 2500g kg 40 40 80 

91.  
Kalafior mrożony róża  pakowany – a od 
2500g 

kg 35 20 55 

92.  
Szpinak mrożony kulki pakowany – a od 
2500g 

kg 40 5 45 

93.  Imbir kg 1 1 2 

94.  Czosnek suszony kg 1 1 2 

95.  Malina mrożona pakowana – a od 2500g kg 10 10 20 

96.  Kiełki sojowe w zalewie – a od 400g szt. 24 - 24 

97.  Lody w kuwecie wielosmakowe kg - 40 40 

98.  Marchew mrożona w całości (młoda) kg 30 - 30 

99.  Łosoś norweski wędzony plastry 100 g Szt 30 - 30 

100.  Łosoś norweski wędzony w całości kg 10 - 10 

101.  Oliwa z oliwek – a 1L l. 10 10 20 

102.  
Owoce w puszce mieszanka coctailowa – a 
od 380g 

szt. 16 - 16 

103.  Przyprawa do piernika – a od 40 g szt. 40 60 100 

104.  Sałatka szwedzka – a od 0.9L szt. 90 - 90 

105.  Sos sojowy – a od 1L szt. 15 - 15 
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106.  Sos ogrodowy – a od 1000g szt. 4 4 8 

107.  
Sos spaghetti bolognese – a od 1000g  typu 
Knorr lub równoważny 

szt. 4 2 6 

108.  Sos truskawkowy – a od 0,5 l. szt. 6 - 6 

109.  Figi – a od 200 g op. 10 20 30 

110.  Truskawki mrożone kg 20 10 30 

111.  Herbata owocowa wielosmakowa op 20szt op 200 - 200 

112.  Zupa szparagowa – a od 1000g op. 2 - 2 

113.  Fasolka szparagowa zielona kg 30 20 50 

114.  Ryż Cresto paraboliczny kg 30 - 30 

115.  Sos do dań chińskich – a od 1000g op. 2 - 2 

116.  Oregano – a od 100 g szt. 25 5 30 

117.  Liście laurowe kg 0,5 2 2,5 

118.  Zioła prowansalskie – a od 1000g op. 1 1 2 

119.  Rozmaryn – a od 1000g op. 1 1 2 

120.  
Herbata ekspresowa czarna Lipton lub 
równoważna – a 100 szt. 

op. 15 5 20 

121.  
Kawa typu Maxwell rozpuszczalna lub 
równoważna – a od 200g 

op. 30 - 30 

122.  Migdały w płatkach – a od 200g op. 30 30 60 

123.  Księżyce ziemniaczane mrożone kg 50 - 50 

124.  Śliwka kalifornijska – a od 200g szt. 5 60 65 

125.  Sałata rucola szt 40 - 40 

126.  Cukierki mieszanka krakowska kg 35 - 35 

127.  Cukierki karmelki mix kg 15 - 15 

128.  
Ciasteczka delicje lub równoważne – 
 a od 150 g 

op. 30 - 30 

129.  Paluszki – a od 220 g op. 50 50 100 
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130.  Orzeszki – a od 100 g op. 30 30 60 

131.  Ryba dorsz kg 100 60 160 

132.  Konserwa rybna tuńczyk w oleju – a od 185g szt. 55 60 115 

133.  
Konserwa rybna szprot w oleju – a od 180g 
Winter 

szt. 70 50 120 

134.  Konserwa rybna szprot w pomid. – a od 185g  szt - 30 30 

135.  Konserwa rybna sardynki w oleju 150 g Kg - 20 20 

136.  Ryba szczupak, sum kg 10 - 10 

137.  Ryba panga kg 20 - 20 

138.  Ryba mrożona morszczuk kg 50 30 80 

139.  Ryba miruna kg 10 100 110 

140.  Pstrąg Świeży kg 30 40 70 

141.  Ryba makrela wędzona kg 40 40 80 

142.  Śledzie Matyjas kg 40 70 110 

143.  Karp kg 40 40 80 

144.  Banany kg 120 10 130 

145.  Arbuzy kg 70 60 130 

146.  Bakalie w mixie – a od 500 g – 1 kg kg 5 - 5 

147.  Brokuły świeże szt. 40 60 100 

148.  Kalafior świeży szt. 70 80 150 

149.  Fasola szparagowa świeża, kg 30 40 70 

150.  
Brzoskwinia świeża, paletki – a od 20 – 40 
szt. 

szt. 400 - 400 

151.  Cukinia kg 40 5 45 

152.  Bakłażan kg 10 - 10 

153.  Chrzan – a od 1000 g szt. 40 20 60 
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154.  Chrzan w laskach kg 8 - 8 

155.  Cebula kg 350 300 650 

156.  Cebula zielona pęczek szt. 220 200 420 

157.  Czereśnie kg 30 65 95 

158.  Wiśnie kg 30 30 60 

159.  Cytryny kg 200 200 400 

160.  Cynamon – a 30 do 500 g szt. 30 - 30 

161.  Czosnek świeży kg 15 5 20 

162.  Fasola „Jaś” duży kg 20 10 30 

163.  Gruszki kg 30 20 50 

164.  Groch łuskany kg 15 20 35 

165.  Grapefruit kg 16 - 16 

166.  Grzyby suszone borowiki wym. atest kg 3 1 4 

167.  Grzyby suszone podgrzybek wym. atest kg 4 2 6 

168.  Jabłka deserowe kg 250 350 600 

169.  Jabłka typu szara reneta do produkcji kg 60 50 110 

170.  Buraki kg 200 400 600 

171.  Koncentrat buraczany – a od 350 do 550 g szt. 36 5 41 

172.  Kapusta włoska szt. 40 20 60 

173.  Kapusta kiszona kg 200 200 400 

174.  Kapusta czerwona kg 130 150 280 

175.  Kapusta biała kg 200 80 280 

176.  Kapusta biała młoda  szt. 100 50 150 

177.  Kalarepa szt. 100 - 100 
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178.  Koperek świeży pęczki 260 300 560 

179.  
Koperek w słoiku solony 
    – a od 150 g do 450 g 

szt. 24 30 54 

180.  Mak niebieski – a od 450 do1000 g kg 40 30 70 

181.  Marchew korzeń kg 350 400 750 

182.  Mandarynki kg 100 20 120 

183.  Mieszanka kompotowa – a od 500 do 2500 g kg 30 50 80 

184.  Melon miodowy szt. 40 - 40 

185.  Mieszanka warzywna sucha – od 250 g szt. 40 - 40 

186.  Ogórek szklarniowy, gruntowy kg 150 - 150 

187.  Ogórki kiszone- a od 500 – 10000g kg 60 70 130 

188.  Ogórki konserwowe – a 0,9 L Szt 100 80 180 

189.  Orzechy luzem Kg 10 8 18 

190.  Nektarynka paletka – a od 20 – 40 szt. szt. 300 - 300 

191.  Pora szt. 230 80 310 

192.  Pieczarki kg 50 80 130 

193.  Pomidory sezon  kg 250 - 250 

194.  Pomarańcze kg 100 30 130 

195.  Papryka kolorowa świeża kg 100 180 280 

196.  Pietruszka korzeń kg 100 20 120 

197.  Pietruszka zielona pęczki 200 300 500 

198.  Pietruszka ozdobna dekoracyjna pęczki 25 20 45 

199.  Granaty szt. 10 - 10 

200.  Rabarbar kg 25 50 75 

201.  Rzodkiewka pęczki 300 100 400 
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202.  Rzepa biała kg 20 10 30 

203.  Szczaw w słoikach – a od 375 do 870 g szt. 40 20 60 

204.  Szczypiorek pęczki 200 200 400 

205.  Seler kg 150 150 300 

206.  Seler naciowy szt. 15 25 40 

207.  Sałata lodowa szt. 240 40 280 

208.  Sałata zielona szt. 230 100 330 

209.  Sałata pekińska szt. 100 140 240 

210.  Śliwki  węgierki kg 150 50 200 

211.  Truskawki kg 180 70 250 

212.  Winogrona kg 35 20 55 

213.  Ziemniaki jadalne żółte ten sam gatunek kg 2000 - 2000 

214.  Mieszanka keksowa kg 2 5 7 

215.  Buraki botwinka pęczki 20 20 40 

216.  Ziemniaki młode Kg 1000 - 1000 

217.  Kiwi szt. 100 30 130 

218.  Jagody kg 60 50 110 

219.  Maliny świeże – a od 200 g op. 30 10 40 

220.  
Kawa typu Jacobs Gold lub równoważna – a 
od 200g 

szt. 5 15 20 

221.  Cebula czerwona kg 50 15 65 

222.  
Przyprawa do mięsa typu Knorr lub 
równoważna – a od 1000g. 

szt. 2 8 10 

223.  Majonez Kielecki lub równoważny 5L szt. 60 170 230 

224.  Awokado szt. 90 10 100 

225.  Bazylia rozmaryn szt. 30 5 35 
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226.  Vegeta lub równoważny – a od 1000g szt. 30 - 30 

227.  Sałata ozdobna strzępiasta szt. 60 100 160 

228.  Pomidorki cocktailowe – a od 0,50kg szt. 40 15 55 

229.  Filet sola kg - 30 30 

230.  Ciastka różne – a od 1 kg szt. - 10 10 

231.  Drożdże – a od 100 g kg 0 20 20 

232.  Groszek ptysiowy kg - 4 4 

233.  
Herbata typu Saga lub równoważna – a 300 
szt. 

op. - 90 90 

234.  Herbata owocowa – a 30 szt. op. - 50 50 

235.  Imbir – a od 15 g szt. - 10 10 

236.  Kasza jęczmienna kg 40 20 60 

237.  Kawa typu Prima lub równoważna – a 500g szt. - 100 100 

238.  Kawa typu Cappuccino – a od 200g szt. - 20 20 

239.  Kisiel – a od 38g szt. - 50 50 

240.  Kminek – a od 1 kg szt. - 2 2 

241.  Krem czekoladowy jednorazowy – a od 25g szt. - 200 200 

242.  Majeranek 1 kg kg - 1 1 

243.  Papryka ostra – a od 1 kg szt. - 1 1 

244.  Papryka słodka – a od 1 kg szt. - 1 1 

245.  Pieprz ziołowy – a od 20g szt. - 10 10 

246.  Płatki owsiane kg - 20 20 

247.  Przyprawa do grilla – a od 1 kg szt. - 2 2 

248.  Przyprawa do kurczaka – a od 1 kg szt. - 4 4 

249.  Przyprawa do mięsa wieprz – a od 1kg szt. - 3 3 
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250.  
Przyprawa typu Kucharek lub równoważna – 
a od 1 kg 

szt. - 70 70 

251.  Biszkopty a od 250 g op. - 10 10 

252.  Sos włoski – a od 1 kg szt. - 2 2 

253.  Uszka kg - 20 20 

254.  Żurek w proszku – a od 1 kg szt. - 1 1 

255.  Morele świeże kg - 5 5 

256.  Ogórki małosolne kg - 70 70 

257.  Rybki konserw. w pomidorach – a od 180g szt. - 30 30 

258.  Cykoria Op 15 - 15 

259.  Brukselka mrożona – a 2,5 kg kg - 20 20 

260.  Dżem – a od 0,90 l szt. - 120 120 

261.  Groszek mrożony kg - 30 30 

262.  Jabłka prażone – a od 1 l szt. - 20 20 

263.  Koper suszony – a od 100 g szt. - 20 20 

264.  Ogórki zielone sezon od 01.06.do 30.09 kg 150 170 320 

265.  Ogórki zielone zima od 01.10 do 30.05 kg - 150 150 

266. P Marmolada – wiaderka – a od 1 kg szt. - 20 20 

267.  Mieszanka warzywna – a od 2,5kg kg - 100 100 

268.  Pietruszka zielona suszona – a od 100 g szt. - 10 10 

269.  Pomidory sezon od 01.07 do 30.09 kg 150 200 350 

270.  Pomidory zima od 01.10 do 30.06 kg 200 300 500 

271.  Porzeczki czarne kg - 5 5 

272.  Porzeczki czerwone kg - 5 5 

273.  Powidła śliwkowe – a od 0,9l szt. - 10 10 
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274.  Cykoria szt. - 10 10 

275.  Kalafior mrożony Kg - 25 25 

276.  Seler konserwowy – a od 0,90 l szt. 48 25 73 

277.  Sok Caprio lub równoważny – a 2 litrowe szt. - 100 100 

278.  Soki – a od 0,20l szt. - 120 120 

279.  Syrop malinowy – a 5l szt. - 5 5 

280.  Woda mineralna typu nałęczowianka 0,5 l Szt 5000 100 5100 

281. Z Woda mineral.1,50 l Nałęcz. lub równoważna szt. - 400 400 

282.  Ziemniaki Kg - 4000 4000 

283.  Ziemniaki młode kg - 1000 1000 

284.  Buraki ćwikłowe kons.– a od 1l szt. - 10 10 

285.  Mix sałat Szt - 20 20 

286.  Borowiki mrożone kg 8 1 9 

287.  Bukszpan szt. - 5 5 

288.  Koper do kiszenia Wiązki - 5 5 

289.  Przyprawa do gyrosa – a od 200 g szt. - 10 10 

290.  Mieszanka owoców suszonych – a od 200g szt. - 10 10 

291.  Śliwki mrożone kg - 20 20 

292.  Roszponka szt. - 15 15 

293.  Tortilla  szt. - 35 35 

294.  Herbatniki petit - burre szt. - 40 40 
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PAKIET – Nr 2 
Artykuły mleczarskie 

 

Lp. Nazwa asortymentu / opis Jm 
Ilość DW 

Wanta 
Ilość DW 
J.Pałac 

Łącznie 

1.  Jogurt naturalny typu grecki – a od 200ml  szt. 600 100 700 

2.  
Jogurt owocowy wielosmakowy – a od 
200ml 

szt. 1400 200 1600 

3.  Kefir – a od 380g szt. 100 30 130 

4.  Margaryna mleczna – a 200g kg 250 300 550 

5.  Margaryna mix  kubek – a od 400g szt. 50 10 60 

6.  Masło w kostkach – a od 200g szt. 1000 1150 2150 

7.  Masło porcjowe – a od 20g szt. 300 - 300 

8.  Mleko luzem 2,5% l. 2000 - 2000 

9.  Mleko w kartonie UHT 3,2 – a 1L l. 100 2000 2100 

10.  Mleko w proszku – a 0.50kg kg 7 15 22 

11.  Mleko w puszce – a od 250 ml szt. 18 5 23 

12.  Śmietana kremówka 30% – a od 1 l szt. 100 - 100 

13.  Ser Tosca – a od 200 g op. 15 -- 15 

14.  Maślanka – a od 380g szt. 80 - 80 

15.  Śmietana kwaśna 18% kubki – a od 380ml szt. 600 600 1200 

16.  Ser biały półtłusty w kostce – a 200g kg 350 300 650 

17.  Ser Kiri op. 6 szt. – a od 200g op. 200 40 240 

18.  Ser wędzony kg 60 40 100 

19.  Ser Żółty salami gat. I kg 95 80 175 

20.  Ser feta zielony – a od 270 g szt. 35 30 65 

21.  Ser Tartare – a od 20 g catering szt. 1000 500 1500 

22.  Ser topiony krążek – a od 140g  op.8szt szt. 100 140 240 
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23.  
Ser “Sekret Mnicha” camembert lub 
równoważny – a od 120g 

szt. 450 70 520 

24.  Sery żółte gat. I kg 60 170 230 

25.  Rolada Ustrzycka kg 15 5 20 

26.  Ser typu Lazur kg 10 - 10 

27.  
Serek homogenizowany Mlekovita lub 
równoważny – a od 150g 

szt. 80 30 110 

28.  Ser mozarella – a od 150g szt. 300 300 600 

29.  Ser wiejski ziarnisty – a od 150 g szt. - 100 100 

30.  Śmietana krem.30 % – a od 0,50 l szt. - 100 100 

31.  Śmietana 18 % słodka – a od 250 ml szt. - 300 300 

32.  Bryndza – a od 150 g szt. - 100 100 

33.  Ser Fromage – a od 100 g szt. 40 40 80 

34.  Ser mascarpone Szt - 20 20 

35.  Ser biały klinek Szt - 50 50 
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PAKIET – Nr 3 
Pieczywo 

 

Lp. Nazwa asortymentu / opis JM. 
Ilość DW 

Wanta 
Ilość DW 
J. Pałac 

Łącznie 

1.  Chleb mieszany od 600 g szt. 1500 1000 2500 

2.  
Chleb graham słonecznikowy foremka od 
500g 

szt. 800 300 1100 

3.  Bułki śniadaniowe od 50g szt. 4000 150 4150 

4.  Weki, bagietki od 400g szt. 200 100 300 

5.  Bułka tarta – a 1 kg kg 10 150 160 

6.  Bułka grahamka od 50g szt. 4000 1500 5500 

7.  
Chleby ciemne (beton, graham, Magnus, 
zbójnicki, słonecznikowy) 500 - 600 g 

szt. - 1200 1200 

8.  Bułki hotelowe od 40 g szt. - 5200 5200 

9.  Rogaliki hotelowe od 40 g szt. 1200 500 1700 

10.  Chleb okrągły od 2 kg szt. 15 30 45 

11.  Kajzerki  od 60 g szt. - 100 100 

12.  Pączki od 100 g szt. 100 400 500 

13.  Drożdżówki od 100 g szt. 50 150 200 

14.  Ciasta różne kg - 40 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  TATRZAŃSKA AGENCJA ROZWOJU, PROMOCJI I KULTURY 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
TATRZAŃSKA AGENCJA ROZWOJU, PROMOCJI I KULTURY 

ul. Tetmajera 24, 34-500 Zakopane 
NIP 736 164 55 26; Regon 120368342 

Tel. / fax. (+48) 18 20 613 20; e-mail:promocja@tatry.pl 
w w w . t a t r y . p l 

 

PAKIET – Nr 4 
Mięso i wędliny 

 

Lp. Nazwa asortymentu / opis JM. 
Ilość DW 

Wanta 
Ilość DW 
J. Pałac 

Łącznie 

1.  Kaszanka domowa kg 37 30 67 

2.  Kabanos wieprzowy kg 15 50 65 

3.  Golonko wieprzowe kg 30 10 40 

4.  Gicze cielęce kg 10 - 10 

5.  Kości wędzone kg 40 20 60 

6.  Mięso wieprzowe schab b/kości kg 250 200 450 

7.  Mięso wołowe gulasz kg 50 30 80 

8.  Mięso wieprzowe polędwiczki kg 40 20 60 

9.  Mięso wołowe antrykot kg 25 5 30 

10.  Mięso wołowe extra b/kości kg 50 10 60 

11.  Mięso II wołowa kg 100 -- 100 

12.  Mięso II wieprzowa kg 100 -- 100 

13.  Mięso wieprzowe karczek b/k kg 100 150 250 

14.  Mięso wieprzowe łopatka b/k kg 140 50 190 

15.  Mięso udziec cielęcy kg 10 - 10 

16.  Żeberka surowe kg 40 30 70 

17.  Smalec kg 20 - 20 

18.  Słonina kg 45 40 85 

19.  Mięso wieprzowe z szynki b/k kg 65 250 315 

20.  Flaczki kg 30 20 50 

21.  Rostbef wołowy kg 50 - 50 

22.  Golonko peklowane kg 30 - 30 
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Lp. Nazwa asortymentu / opis JM. 
Ilość DW 

Wanta 
Ilość DW 
J. Pałac 

Łącznie 

23.  Gulasz cielęcy kg 30 - 30 

24.  Szynka z pieca pieczona kg 50 20 70 

25.  Parówki cocktailowe (lepszy gatunek) kg 100 100 200 

26.  Parówki  delikatesowe kg - 150 150 

27.  Kiełbasa wiejska (naturalna osłonka) kg 50 100 150 

28.  Kiełbasa toruńska lux kg 100 60 160 

29.  Kiełbasa krakowska podsuszana kg 30 30 60 

30.  Kiełbasa biała kg 44 70 114 

31.  Kiełbasa salami w przyprawach kg 16 20 36 

32.  Kiełbasa  szynkowa kg 30 50 80 

33.  Kiełbaski śląskie lub frankfurterki kg 35 70 105 

34.  Kiełbasa śląska kg 16 40 56 

35.  Kiełbasa mielonka kg 30 - 30 

36.  Salceson wieprzowy kg 35 40 75 

37.  Polędwica z warzywami kg 22 10 32 

38.  Boczek (rolada) wieprzowa kg 45 20 65 

39.  Boczek wędzony kg 140 90 230 

40.  Szynka mielona kg - 10 10 

41.  Szynka wiejska kg 40 50 90 

42.  Polędwica sopocka kg 36 150 186 

43.  Baleron kg 29 40 69 

44.  Szynka tradycyjna kg 55 50 105 

45.  
Szynka konserwowa typu sokołów lub 
równoważna 2500g 

kg 50 70 120 

46.  Szynka starowiejska kg 40 20 60 
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Lp. Nazwa asortymentu / opis JM. 
Ilość DW 

Wanta 
Ilość DW 
J. Pałac 

Łącznie 

47.  Szynka tostowa w bloku kg 40 10 50 

48.  Szynka gotowana kg 65 30 95 

49.  Schab z domowej wędzarni kg - 40 40 

50.  Kiełbasa podwawelska kg - 40 40 

51.  Kiełbasa  żywiecka kg 35 70 105 

52.  Kiełbasa Lisiecka kg 10 20 30 

53.  Kiełbasa galicyjska kg 15 10 25 

54.  Ogonówka domowa kg 25 70 95 

55.  Szynka z wędzarni kg 40 15 55 

56.  Schab cygański kg 38 10 48 

57.  Salceson prezesa kg 42 20 62 

58.  Szynka w sznurku kg 30 20 50 

59.  Szynka z beczki kg 33 15 48 

60.  Szynka biała kg 45 40 85 

61.  Pasztet pieczony w foremce kg 50 75 125 

62.  Boczek surowy kg 20 30 50 

63.  Boczek gotowany kg - 40 40 

64.  Kiełbasa typu głogowska kg - 10 10 

65.  Kiełbasa typu mortadela kg - 10 10 

66.  Kiełbasa swojska kg 10 10 20 

67.  Szynka mielona /lepszy gatunek/ kg - 15 15 

68.  Kiełbasa zwyczajna kg - 100 100 

69.  Mięso mielone kg - 10 10 

70.  Ozory wieprzowe kg - 10 10 
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Lp. Nazwa asortymentu / opis JM. 
Ilość DW 

Wanta 
Ilość DW 
J. Pałac 

Łącznie 

71.  Podgardle wędzone kg 10 30 40 

72.  Polędwica łososiowa kg - 5 5 

73.  Szynka wędzona z kością peklowana kg - 50 50 

74.  Żeberka wędzone kg 20 40 60 

 

 

PAKIET – Nr 5 
Drób 

 

Lp. Nazwa asortymentu / opis JM. 
Ilość DW 

Wanta 
Ilość DW 
J. Pałac 

Łącznie 

1.  Indyk udziec kg 35 30 65 

2.  Indyk filet kg 80 80 160 

3.  Kurczak filet kg 135 300 435 

4.  Kurczak dramsztyk kg 110 80 190 

5.  Kurczak nóżki ćwiartka kg 185 270 455 

6.  Wątróbka drobiowa kg 20 10 30 

7.  Porcje rosołowe drobiowe kg 160 40 200 

8.  Kurczaki tusze kg 60 20 80 

9.  Skrzydełka z kurczaka kg 30 30 60 

10.  Kurczak w galarecie kg 30 10 40 

11.  Szynka z piersi indyka kg 20 30 50 

12.  Kabanos drobiowy kg 20 5 25 

13.  Salceson drobiowy kg 40 20 60 

14.  Kurczak pieczony w ziołach kg 15 - 15 

15.  Pasztetowa drobiowa kg 25 10 35 
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Lp. Nazwa asortymentu / opis JM. 
Ilość DW 

Wanta 
Ilość DW 
J. Pałac 

Łącznie 

16.  Indyk gulasz kg 20 20 40 

17.  Indyk tusza kg 50  50 

18.  Królik kg 10  10 

19.  Kaczka cała kg 40 - 40 

 

 

PAKIET – Nr 6 
Jajka 

 

Lp. Nazwa asortymentu / opis JM. 
Ilość DW 

Wanta 
Ilość DW 
J. Pałac 

Łącznie 

9.3.  
Jajka (wymagany atest sanitarny) – 
 L 63-73g 

szt. 15000 20000 35000 

 
 
 
 

 

4. Opis części zamówienia: 
 

 

4.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ( wykonawca może 

złożyć ofertę na dowolną część) uwzględniając podział na 6 (sześć) Pakietów, których 

podział został określony powyżej w punkcie 3.10 niniejszej SIWZ. 

4.2. Oferta częściowa musi być złożona na cały zakres przedmiotowy danego Pakietu           

(nie dopuszcza się składania ofert częściowych w ramach poszczególnych Pakietów). W 

przypadku złożenia oferty przetargowej na niepełny zakres przedmiotowy danego Pakietu 

oferta ta zostanie przez Zamawiającego z niniejszego postępowania przetargowego 

odrzucona. 

 
 
 

 

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach 
uzupełniających: 

 

 

5.1. Zamawiający informuje, że nie planuje w niniejszym postępowaniu przetargowym udzielać 

zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i 7) ustawy. 
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6. Opis sposobu przedstawienia oferty wariantowej: 
 

 

6.1. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza w niniejszym postępowaniu przetargowym            

do składania ofert wariantowych. 

 
 

7. Termin wykonania zamówienia: 
 

 

7.1. Zamawiający informuje, że dostawy objęte niniejszym postępowaniem przetargowym mają 

zostać zrealizowane sukcesywnie w następującym wymaganym terminie:  
  

Pakiety od Nr 1 do Nr 6 – w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.  
 
 

 

8. Warunki udziału w postępowaniu: 
 

 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące: 

8.1    Uczestnictwa w przetargu: 

1) Na podstawie składanego do oferty przetargowej przez Wykonawcę oświadczenia 

odpowiadającego wymaganiom określonym w punkcie 9.1.1) SIWZ, 

8.2 Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, 

   ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonana: 

1) Na podstawie składanego do oferty przetargowej przez Wykonawcę oświadczenia 

odpowiadającego wymaganiom określonym w punkcie 9.2.1) SIWZ. 

 

8.3.  Zamawiający nie stosuje wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust.5 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
 
 

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć 
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu: 

 

 

9.1. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do oferty przetargowej złożyć następujące dokumenty 

i oświadczenia: 

1) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków udziału                         

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – sporządzone według wzoru 

stanowiącego Załącznik numer 2 do SIWZ. 
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9.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy, Wykonawca 

zobowiązany jest do oferty przetargowej złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 12-23 ustawy – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik numer 3 

do SIWZ, 
 

9.3.  Wykonawca  może  w celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych.  

9.4.   Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

  

9.5.  Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.  

 

9.8.  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

 

9.7.  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

 

9.8.  Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuacja  ekonomiczna  lub  finansowa,  

podmiotu,  o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:  

1)    zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami  

lub  

2)  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 

w 9.3. 
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9.9. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa wyżej w punkcie 9.1. i 

9.2. SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej w 

punkcie 9.3. SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty 

wymienione w punkcie 9.2. SIWZ. 

 
 

10 . Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z 
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i 
dokumentów, a także wskazanie osób upoważnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami: 

 

 

10.1. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu przetargowym sposobem 

porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz formą przekazywania 

dokumentów i oświadczeń jest sposób pisemny z zastrzeżeniem, że Zamawiający 

dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji (z 

wyjątkiem ofert przetargowych składanych pisemnie) faksem lub drogą elektroniczną przy 

czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

10.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

10.3. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty 

elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 

zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez 

Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub 

informacji w sposób określony w punkcie 10.2. SIWZ oświadczy, że wyżej wymienionej 

wiadomości nie otrzymał. 

10.4. Pracownikiem upoważnionym do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami 

 jest: 

 Pani Dominika Gąsienica - Roj. Kontaktować można się osobiście w budynku Tatrzańskiej 

Agencji Rozwoju Promocji i Kultury, ul Tetmajera 24,  34-500 Zakopane w godzinach od 

800 do 1500 lub telefonicznie pod numer (0-18) 20-613-20 wew. 555. 

 

11. Wymagania dotyczące wadium: 
 

 

11.1. Z uwagi na fakt, iż wartość niniejszego postępowania jest mniejsza niż kwota określona 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, przez co zostają spełnione przesłanki 

wynikające z art. 45 ust. 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający 

w niniejszym postępowaniu postanowił odstąpić od obowiązku wnoszenia wadium.  
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   12. Termin związania ofertą: 
 

 

12.1. Zamawiający informuje, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. 

Bieg terminu związania złożoną ofertą przetargową rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

 
 

 

13 . Opis sposobu przygotowania oferty: 
 

 

13.1. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta wraz z załącznikami musi być 

podpisania przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do 

podpisania oferty musi być dołączone do składanej oferty, jeżeli nie wynika ono z innych 

dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Oferta wraz z załącznikami musi być 

czytelna. 

13.2. Oferta winna być napisana w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. W przypadku składania do oferty przetargowej dokumentów lub oświadczeń 

sporządzonych w innym języku Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do nich 

tłumaczenie na język polski. Formularz oferty zostanie wypełniony ściśle według wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ, bez dokonywania w nich jakichkolwiek 

zmian przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy 

Wykonawcy, wpisuje on „ nie dotyczy”. W zakresie składanej oferty przetargowej (Załącznik 

Nr 1 do SIWZ) dopuszcza się złożenie oferty tylko dla tych Pakietów, na które Wykonawca 

składa swoją ofertę przetargową. 

13.3. Składana przez Wykonawców oferta przetargowa sporządzona wg wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ powinna zawierać następujące dokumenty i 

oświadczenia, które są jej integralną częścią: 

1) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków podmiotowych w 

szczególności, o których mowa w punkcie 9 niniejszej SIWZ, tj.: 

a) Oświadczenie odpowiadające wymaganiom określonym w punkcie 9.1.1) SIWZ 

– sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik numer 2 do SIWZ, 

b) Oświadczenie odpowiadające wymaganiom określonym w punkcie 9.2.1) SIWZ 

– sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik numer 3 do SIWZ, 

2) Ewentualnie, gdy zachodzą okoliczności, o których mowa niżej Wykonawca 

zobowiązany jest ponadto do złożenia następujących dokumentów: 

a) Oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach zgodne z wymogami 

określonymi w punkcie 18 SIWZ – sporządzone według wzoru stanowiącego 

Załącznik numer 4 do SIWZ, 

b) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w punkcie 9.3. SIWZ, 

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności złożyć:  
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 Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia, zawierające w szczególności informacje wymagane punktem 

9.3. SIWZ. 

c) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w punkcie 9.4. SIWZ,  

jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca 

jest zobowiązany przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty:  

 Oświadczenie odpowiadające wymaganiom określonym w punkcie 9.2.1) 

SIWZ – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik numer 3 do 

SIWZ, 

d) Pełnomocnictwa osoby/osób podpisujących ofertę do działania i zaciągania 

zobowiązań odpowiadających cenie ofertowej w imieniu Wykonawcy w sytuacji, 

gdy osoba podpisująca ofertę nie znajduje się w wykazie osób 

uprawomocnionych do reprezentacji Wykonawcy. 

e) W przypadku składania oferty wspólnej (Konsorcjum) przez kilku Wykonawców 

 Pełnomocnictwo Wykonawców wnoszących wspólną ofertę w sprawie 

ustanowienia pełnomocnika, sporządzone według wymogów określonych 

poniżej w punkcie 13.6.4) SIWZ, oraz 

 Oświadczenie i dokumenty zgodnie z wymogami szczegółowo określonymi 

poniżej w punkcie 13.6 SIWZ. 

f) Jeżeli Wykonawca podczas realizacji, wykonania przedmiotu niniejszego 

zamówienia zamierza dostarczać inne produkty niż określone w punkcie 3.10 

SIWZ, tj. równoważne wynikające z zapisów punktu 3.9. niniejszej SIWZ 

zobowiązany jest dołączyć do składanej oferty przetargowej dokumenty 

uwiarygodniające, że te produkty posiadają parametry jakościowe, smakowe 

oraz skład równoważne (nie gorsze) niż określone przez Zamawiającego, 

sporządzone wg informacji określonych w punkcie 3.9 SIWZ 

UWAGA !  

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy składającego ofertę (za wyjątkiem pełnomocnictwa do złożenia oferty, którego 

kopia powinna być poświadczona notarialnie). 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia 

oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na 

zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 i 2 ustawy, o których mowa w punkcie 9.4. SIWZ, 

kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są 

poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

13.4. Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami art. 8 w związku z art. 96 ustawy 

PZP wszystkie oferty oraz wszelkie dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia składane 

przez Wykonawców w trakcie postępowania są jawne. Nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
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nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 

1) Zgodnie z art. 11, ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z dnia 01 września 2003 roku Nr 153, poz. 1503 ze 

zm.) – Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości 

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 

inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca 

podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

2) Wykonawca, który chce skorzystać z tego upoważnienia winien złożyć na formularzu 

ofertowym stosowne zastrzeżenie informujące o tym, że w jego ofercie przetargowej 

w odrębnej nieprzejrzystej oprawie (opakowaniu, kopercie) znajdują się strony oferty, 

które podlegają klauzuli poufności z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak 

takiego zastrzeżenia spowoduje, że cała oferta zostanie ujawniona na życzenie 

każdego uczestnika postępowania. 

3) Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa powinien dołączyć pisemne 

uzasadnienia objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa. 

4) Zamawiający informuje, że w przypadku zastrzeżenia w składanej ofercie 

przetargowej informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, bez jednoczesnego wykazania 

Zamawiającemu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 

Zamawiający uzna, iż nie zostały dochowane przesłanki ustawowe i dokona 

odtajnienia tych informacji oraz udostępni je wszystkim Wykonawcą.  

13.5. Ofertę przetargową należy złożyć w kopercie lub opakowaniu, a to: 

1) Koperta (opakowanie) powinna zawierać nazwę i dokładny adres Wykonawcy 

składającego ofertę oraz napis:  

„Oferta przetargowa na Dostawę produktów żywnościowych dla potrzeb 

Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury w Zakopanem”, 

oraz napis: „ nie otwierać przed 08 sierpnia 2017 roku”. 

2) Koperta (opakowanie) oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed 

otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu 

otwarcia. 

13.6. Zamawiający dopuszcza składanie jednej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (tzw. 

Konsorcjum ) pod warunkiem, że taka oferta spełnia następujące warunki: 

1) W zakresie złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków udziału w 

niniejszym postępowaniu, o którym mowa w punkcie 9.1.1) SIWZ Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie mogą łącznie spełnić postawiony 

warunek, 
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2) W zakresie złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w 

punkcie 9.2.1) SIWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie 

oddzielnie muszą udokumentować spełnienie warunków określone w tym punkcie,  

3) W odniesieniu do spełnienia pozostałych warunków podmiotowych i przedmiotowych 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie mogą łącznie 

spełniać wymagane warunki, 

4) Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika (lidera konsorcjum) do reprezentowania 

ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego 

upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem, dołączonym do oferty 

przetargowej, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli pozostałych 

Wykonawców. Z dołączonego pełnomocnictwa muszą wynikać dokładne dane 

wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną (dokładna nazwa oraz adres 

siedziby poszczególnych Wykonawców). Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa 

w zdaniu poprzedzającym, została wybrana, zamawiający może żądać przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

współpracę tych wykonawców. 

13.7. Wykonawca może wycofać lub zmienić (poprawić, zmodyfikować) złożoną ofertę bez 

żadnych konsekwencji przed upływem terminu do składania ofert poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia. W przypadku zmiany treści oferty lub jej całkowitego wycofania 

Wykonawca umieszcza na kopercie opisanej według wymogów określonych w punkcie 

13.5. niniejszej SIWZ napis ZMIANA lub WYCOFANIE. Koperty oznaczone WYCOFANIE 

zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności, natomiast wcześniej złożona oferta 

przetargowa, której dotyczy wycofanie nie będzie otwierana. 

13.8. Zmiany lub wycofanie oferty może być dokonane w terminie ustalonym dla składania ofert. 

13.9. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 

13.10. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty. 

13.11. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonywane w treści składanej oferty muszą być 

parafowane własnoręcznie przez Wykonawcę podpisującego ofertę.  

13.12. Strony oferty ze wszystkimi załącznikami, z zastrzeżeniem postanowień punktu 11.3 SIWZ, 

winny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane i parafowane przez 

Wykonawcę podpisującego ofertę. W treści oferty winna być umieszczona informacja o 

ilości stron, z których składa się cała oferta przetargowa wraz ze wszystkimi załącznikami. 

13.13. Zamawiający informuje, że Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z 

przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów 

związanych z udziałem w niniejszym postępowaniu. 

13.14. Zamawiający informuje, że wymagania określone w punktach 13.4, 13.5 i 13.12 nie 

stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. 
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Natomiast wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych 

wymagań będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

  
 

   

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
 

 

14.1. Miejsce składania ofert: 

1) Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Tatrzańskiej Agencji 

Rozwoju, Promocji i Kultury w Zakopanem, ul. Tetmajera 24, 34-500 Zakopane, 

sekretariat, osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres podany powyżej. 

14.2. Termin składania ofert: 

1) Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: 

Do dnia  08 sierpnia 2017 roku, do godziny 1400. 

2) Wszystkie oferty złożone przez Wykonawców po terminie podanym powyżej zostaną 

zwrócone niezwłocznie Wykonawcom. 

14.3. Miejsce otwarcia ofert: 

1) Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w swojej siedzibie, tj.: 

ul. Tetmajera 24, 34-500 Zakopane,   

14.4. Termin otwarcia ofert: 

1) Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu  8 sierpnia 2017 roku o 

godzinie 1430.  

14.5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała 

budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 

14.6. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania dostawy częściowej, terminu wykonania 

oraz terminu płatności zawarte w ofertach. 

14.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ; 

 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

      w ofertach. 
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15. Opis sposobu obliczenia ceny: 
 

 

15.1. Zamawiający informuje, że cenę oferty należy podać w formie ryczałtu z osobna dla 

każdego z Pakietów, na który Wykonawca składa ofertę przetargową przy jednoczesnym 

określeniu cen jednostkowych poszczególnych produktów żywnościowych wchodzących w 

zakres danego Pakietu. Wykonawca jest zobowiązany do podania łącznej ceny ryczałtowej 

poszczególnych Pakietów wraz z należnym na dzień składania oferty przetargowej 

podatkiem VAT za dostawę objętą niniejszym zamówieniem, zgodne ze wzorem 

określonym w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 

15.2. Cenę oferty, o której mowa w punkcie 15.1. niniejszej SIWZ należy obliczyć metodą 

własną, opartą na rachunku ekonomicznym kalkulacji ceny i kalkulacji szczegółowej, przy 

zachowaniu następujących założeń: 

1) zakres dostawy oraz niezbędnych prac związanych z wykonaniem dostawy, który jest 

podstawą do określenia tej ceny, musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z postanowień punktu 3 niniejszej 

SIWZ, jak również w nim nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 

Będą to między innymi następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, 

transportu, ubezpieczenia i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia oraz koszty wynikające z umowy, która stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ. 

15.3. Przed złożeniem oferty, Wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z 

przedmiotem oraz zakresem zamówienia. Na Wykonawcy przystępującym do przetargu 

ciąży obowiązek dokonania niezbędnych sprawdzeń, wyliczeń, ekspertyz w celu 

zapewnienia jednoznaczności składanej oferty zarówno w zakresie cenowo – 

przedmiotowym, jak również odnośnie terminu wykonania usługi. 

15.4. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w obliczeniu ceny ofertowej obciążają wyłącznie 

Wykonawcę niniejszego zamówienia. W związku z czym Wykonawca musi przewidzieć 

wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę, o której mowa w punkcie 15.1. SIWZ. 

15.5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w niej skład 

elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru oferty 

najkorzystniejszej. 

15.6. Cena określona według wymogów określonych powyżej przez Wykonawcę zostanie 

ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom. 

 
 

 

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i 
sposobu oceny ofert: 
 

 

17.1. Wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach poszczególnych Pakietów Nr 1 - Nr 6 

Zamawiający dokona w oparciu o następujące kryteria: 
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1) Cena ofertowa:     - 95 % 

2) Termin wykonania dostawy częściowej   -    5 % 

 

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca w składanej ofercie przetargowej jest zobowiązany 

podać termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej (określony w dniach)w terminie 

nie dłuższym niż 3 dni licząc od dnia złożenia zamówienia częściowego, zgodnie z 

postanowieniami punktu 3.5 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

17.2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według kryteriów wyboru oferty, o których 

mowa w punkcie 16.1 niniejszej SIWZ, które oceniane będą według następujących zasad: 

1) Cena ofertowa – (wartość łączna) najniższa cena ofertowa z pośród złożonych ofert 

uzyska 100 punktów, pozostałe proporcjonalnie, czyli cena oferty najtańszej z pośród 

złożonych ofert podzielona przez cenę oferty badanej razy 100, a następnie razy 

waga procentowa ustalona dla danego kryterium. 

2) Termin wykonania dostawy częściowej- najkrótszy termin wykonania dostawy 

częściowej z pośród złożonych ofert uzyska 100 punktów, pozostałe proporcjonalnie, 

czyli najkrótszy termin wykonania dostawy częściowej z pośród złożonych ofert 

podzielony przez termin wykonania dostawy częściowej oferty badanej razy 100, a 

następnie razy waga procentowa ustalona dla danego kryterium. 
 

Zamawiający informuje, że do oceny, porównania i wyboru oferty najkorzystniejszej w 

kryterium cenowym będzie się kierował wartością kwotową w zł brutto złożonych ofert 

określoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Ponadto Zamawiający informuje, że punkty, wynikające z powyższych algorytmów 

matematycznych, uzyskane przez Wykonawców w czasie dokonywania oceny złożonych 

ofert, zostaną obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 
 

17. Informacje dotyczące podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej: 
 

 
 

UWAGA  
 
17.1 Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP ( o której mowa w pkt 14.7 SIWZ)   przekazuje 

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, 

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia droga elektroniczną.    

( za pomocą faxu lub pocztą elektroniczną). 

 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3donjtha
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17.2 W przypadku podmiotów wspólnie składających ofertę (Konsorcjum Firm) przez kilku 

Wykonawców, informacje, o których mowa wyżej w punkcie 17.1 SIWZ składa każdy z 

podmiotów występujących wspólnie. 
 

 

18. Informacje dotyczące podwykonawców: 
 

 

18.1. Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego obowiązku wykonania kluczowych 

części zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania przez Wykonawcę.  

Mając na uwadze powyższe Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający działając na podstawie art. 36b ust. 1 

ustawy PZP żąda, aby Wykonawca w składanej ofercie przetargowej (w Załączniku Nr 4 do 

SIWZ) wskazał części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, 

lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca 

powołuje się na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. 

18.2. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca, który zamierza wykonać przedmiot zamówienia 

samodzielnie, tzn. bez udziału podwykonawcy nie jest zobowiązany do złożenia do 

składanej oferty przetargowej Załącznika Nr 4 do SIWZ. Przez co należy rozumieć, że w 

przypadku oferty przetargowej, w której nie został złożony Załącznik Nr 4 do SIWZ 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca oświadcza, że całość przedmiotu zamówienia objętego 

niniejszym postępowaniem wykona samodzielnie bez udziału podwykonawcy. 

18.3. Powierzenie wykonania części prac objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy nie zmienia treści zobowiązania i odpowiedzialności Wykonawcy 

wobec Zamawiającego wynikające z umowy. Wykonawca ponowi wobec Zamawiającego 

pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy jak za własne działania lub zaniechania. 

 
 

19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione 
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy: 
 

 

19.1. Zamawiający informuje, że przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę i został wybrany, jest zobowiązany do 

dopełnienia formalności oraz złożenia następujących dokumentów: 

1) W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, o której mowa w punkcie 

13.6. niniejszej SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu umowy 

regulujące współpracę tych podmiotów, z której w szczególności musi wynikać: 

 Zakres wykonywanych czynności przez każdą ze stron umowy, 

 Sposób rozliczenia stron umowy, 

 Zakres odpowiedzialności każdej ze stron umowy. 
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Zamawiający informuje, że Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 

 
 

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy: 

 

 

20.1. Zamawiający informuje, że postanowił w niniejszym postępowaniu przetargowym odstąpić 

od obowiązku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
 

 

21. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną 
wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego: 
 

 

21.1. Zamawiający informuje, że wymaga od Wykonawcy aby zawarł z Zamawiającym umowę w 

sprawie niniejszego zamówienia publicznego pod rygorem nieważności w formie pisemnej 

na warunkach szczegółowo określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 

do niniejszej SIWZ. 

21.2. Zamawiający informuje, że w projekcie umowy (stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ) 

zawarł istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy, które w szczególności dotyczą: 

1) Opisu przedmiotu zamówienia,  

2) Wysokość kar umownych z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, 

3) Warunków płatności. 

21.3. Złożenie oferty przetargowej a tym samym przyjęcie warunków przetargu przez 

Wykonawcę jest równoznaczne z akceptacją, przyjęciem postanowień projektu umowy 

proponowanych przez Zamawiającego. 

21.4. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonywane w złotych (PLN). 

 
 

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia: 
 

 

22.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku                                   

– Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164), przysługują Wykonawcy, a 

także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 

ustawy. 
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22.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

22.3. Odwołanie w niniejszym postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o 

cenę; 

2) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) odrzucenia oferty odwołującego. 

5) opisu przedmiotu zamówienia; 

6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

22.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

22.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dal tego 

rodzaju podpisu. 

22.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. 

22.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie punktu 22.3 SIWZ.. 

22.8. Odwołanie wnosi się: 

 1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 

drugie ustawy PZP albo w terminie 10 dni- jeżeli zostały przesłane w inny sposób- w przypadku 

gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust.8. ustawy PZP 

22.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej 

22.10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 22.8 i 22.9 SIWZ wnosi się: 

1) w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia, 
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22.11. Przepisy dotyczące odwołania i skargi zostały szczegółowo uregulowane w dziale VI 

postanowieniami art. 179 – 198g ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie załączników do niniejszej SIWZ, które są jej integralną częścią: 

1. Załącznik Nr 1 – wzór oferty przetargowej, 

2. Załącznik Nr 2 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

3. Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, 

4. Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o podwykonawcach, 

5. Załącznik Nr 5 – projekt umowy. 
 

 
 
 
 

Niniejszą SIWZ zatwierdzam: 
 

 

Zakopane dnia 28.07. 2017 roku 
     

 
 

 DYREKTOR 
Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, 

Promocji i Kultury 

 
Helena Buńda 
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Załącznik numer 1 
............................................ dnia ......................... 2017 roku 

 

OFERTA 

PRZETARGOWA 

 

 

Odpowiadając na ogłoszone postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego przez Tatrzańską Agencje Rozwoju, Promocji i Kultury w Zakopanem na: 
„Dostawę produktów żywnościowych dla potrzeb Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i 
Kultury w Zakopanem” zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia składamy niniejszą ofertę 
 

1) Niniejszą ofertę składam jako samodzielny Wykonawca *  

2) Niniejszą ofertę składamy wspólnie (Konsorcjum Firm) zgodnie w warunkami 

określonymi w punkcie 13.6. SIWZ * 
 

* niepotrzebne skreślić 

 

W przypadku wyboru punktu 1) poniżej należy podać dane Wykonawcy  
W przypadku wyboru punktu 2) powyżej, tj. składania oferty wspólnej przez dwóch lub więcej 
Wykonawców (konsorcjum Firm), poniżej należy podać dane pełnomocnika (lidera konsorcjum) 
zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 13.6.4) SIWZ 
 
 

 

 

Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................... 

 

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

 

Adres siedziby: ul. ...............................................    miejscowość: ………………...……. 

 

kod: ............................................ województwo: ………………….…… 

 

Nr telefonu:  .....................................................    Nr faksu: .................................. 

 

NIP:   .....................................................    Regon: .................................. 

 

e-mail:   .....................................................    www:  .................................. 
 

 
Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na powyższy adres oraz 

podane dane. 
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PAKIET – Nr 1 
 

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania określonym w 
SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą łączną cenę ryczałtową brutto 
dostawy artykułów spożywczych, o którym mowa w punkcie 3.10. SIWZ w zakresie 
Pakietu Nr 1 wraz z dostawą w wysokości: 

 

......................................... , ........... złotych brutto 

(słownie:  ........................................................................................................................... ) 

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek 

VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .......... %  

 

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności  
składa się wynagrodzenie za: 

 

Lp. 
Nazwa 

asortymentu / 
opis 

JM
. 

Ilość 
Cena 
jedn. 
netto 

VAT 
w % 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1.  
Ananasy w zalewie – a 
od 565g 

szt. 100     

2.  
Aromaty w mixie – a 10 
ml 

szt. 50     

3.  
Bazylia Kotanyi lub 
równoważna – a 1000 
g 

szt. 2     

4.  
Bambus pędy 
Bakalland lub podobne 
– a od 425 g 

szt. 30     

5.  
Brzoskwinia – a od 
850g. 

szt. 73     

6.  Cukier kryształ – a 1 kg kg 1000     

7.  
Cukier wanilinowy – a 
40 g 

szt. 700     

8.  
Cukier puder – a 0,50 
kg 

kg 220     

9.  
Cynamon – a od 20 – 
50 g 

szt. 60     

10.  
Czekolada Wedel lub 
równoważna – a od 
100 g mleczna 

szt. 35     

11.  
Dżem porcjowany – a 
od 25 –30 g 

szt. 2500     

12.  
Dżem różne smaki – a 
od 280g netto 

szt. 50     
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Lp. 
Nazwa 

asortymentu / 
opis 

JM
. 

Ilość 
Cena 
jedn. 
netto 

VAT 
w % 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

13.  Marmolada - a 500 g szt. 32     

14.  
Fasolka w puszce 
czerwona – a od 400g 
netto 

szt. 70     

15.  
Fasolka w puszce biała 
– a od 425 – 500 g 

szt. 30     

16.  
Groszek konserwowy  
– a od 400 g netto 

szt. 200     

17.  
Gorczyca – a od 30 – 
45 g 

szt. 20     

18.  
Goździki – a od 20 – 
30 g 

szt. 25     

19.  
Gałka muszkatołowa – 
a od 20 – 30 g 

szt. 35     

20.  

Galaretka owocowa 
różne smaki typu 
Winiary lub 
równoważne – a od 90 
g 

szt. 300     

21.  

Herbata ekspresowa 
typu Eternal lub 
równoważna – a 100 
szt. 

op. 220     

22.  
Budyń – a od 38 – 40 g 
różne smaki 

szt. 270     

23.  Kasza manna – a 1 kg kg 25     

24.  
Kukurydza w puszce  – 
a od 400g 

szt. 220     

25.  
Kukurydza kolby  – a 
od 300 – 500 g 

szt. 90     

26.  
Szaszłyki warzywne  – 
a od 300 – 500 g 

szt. 80     

27.  
Kwasek cytrynowy – a 
od 30 – 50 g 

szt. 140     

28.  
Kasza gryczana – a 1 
kg 

kg 60     

29.  Ketchup – a 1000 g szt. 70     

30.  
Karpatka krem – a od 
450 – 750 g 

szt. 70     

31.  

Kawa nescaffe 
rozpuszczalna lub 
równoważna – a od 
500 g 

szt. 155     

32.  
Kawa parzona Voseba 
lub równoważna – a od 
250 g 

kg 35     

33.  
Kakao rozpuszczalne 
typu Puchatek lub 
równoważne – a od 

szt. 40     
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Lp. 
Nazwa 

asortymentu / 
opis 

JM
. 

Ilość 
Cena 
jedn. 
netto 

VAT 
w % 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

450 g 

34.  
Kakao holenderskie – a 
od 200 – 350 g 

szt. 55     

35.  
Mąka ziemniaczana – 
a 1 kg 

kg 130     

36.  
Mąka poznańska typ 
500 – a 1 kg 

kg 1650     

37.  
Makaron rura Lubella 
lub równoważny – a  
500 g 

kg 90     

38.  
Makaron typu łazanki 
Lubella lub 
równoważny – a  500 g 

kg 70     

39.  
Makaron typu nitki 
drobne  – a od 500 – 
1000 g 

kg 80     

40.  
Makaron muszla gruba 
duża do II dania  – a od 
500 – 1000 g 

kg 120     

41.  
Morele suszone – a od 
100g 

op. 35     

42.  
Musztarda – a od 
0.90L 

szt. 65     

43.  
Miód sztuczny – a od 
400 g 

szt. 120     

44.  
Miody porcjowe – a od 
25 g 

szt. 3600     

45.  
Migdały w całości – a 
od 60g 

op. 20     

46.  Magii – a but 1 litr l. 100     

47.  Majeranek a od 500 g szt. 70     

48.  
Makaron lasagne – a 
od 500 g 

kg 10     

49.  
Makaron spaghetti – a 
od 500 g 

kg 30     

50.  
Makaron tortelini – a od 
250 g 

kg 10     

51.  
Mandarynka w puszce 
– a od 250g 

szt. 24     

52.  
Olej – a od  – 5 L 
RZEPAKOWY 

l. 450     

53.  
Olej frytura utwardzony 
– a od 1000 – 2500 g 

kg 40     

54.  
Oliwki w zalewie – a od 
900 g 

szt. 101     

55.  Ocet – a od 0,5 L szt. 75     
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Lp. 
Nazwa 

asortymentu / 
opis 

JM
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56.  
Pieczarki konserwowe 
– a od 0,9 L 

szt. 76     

57.  
Pomidory w puszce 
bez skóry – a od 400 g 

szt. 90     

58.  
Papryka w zalewie – a 
od 1000 g 

szt. 160     

59.  
Przecier pomidorowy 
100% – a od 850 g 

szt. 90     

60.  

Płatki kukurydziane 
corn flakes lub 
równoważne – a od 
500 - 1000 g 

kg 110     

61.  
Płatki czekoladowe 
Nestle lub równoważne 
– a 500 g 

kg 110     

62.  
Płatki musli lub 
równoważne – a 500 g 

kg 83     

63.  Pieprz – a 1000 g kg 9     

64.  
Proszek do pieczenia – 
a od 30 – 40 g 

szt. 400     

65.  Ryż – a 1 kg kg 160     

66.  Rodzynki – a od 100 g op. 165     

67.  
Rosołki wołowe – a od 
10 – 60 g 

szt. 41     

68.  
Rosołki drobiowe – a 
od 10 – 60 g 

op. 
1kg 

40     

69.  Sól – a 1 kg kg 280     

70.  
Sok pomarańczowy 
typu Tymbark lub 
równoważny – a 1 L 

l. 350     

71.  
Sok jabłkowy typu 
Tymbark lub 
równoważny – a 1 L 

l. 200     

72.  
Sok porzeczkowy typu 
Tymbark lub 
równoważny – a 1 L 

l. 180     

73.  
Kasza jaglana lub 
pęczak 

kg 40     

74.  
Soda oczyszczona – a 
od 30–40g 

szt. 100     

75.  Sezam – a od 1000g szt. 41     

76.  
Ziele angielskie – a od 
30 –1000g 

kg 2     

77.  
Ziarno słonecznika – a 
od 500 g 

szt. 20     

78.  Żelatyna – a od 50g szt. 120     
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79.  
Nutella orzechowa lub 
równoważne – a od 
350 g 

szt. 30     

80.  Żurawina – a od 300g szt. 60     

81.  
Wafelki typu Prince-
Polo lub równoważne – 
a od 38 g 

szt. 950     

82.  
Wafle suche tortowe – 
a 1 Op. = 10 szt. 

op. 70     

83.  
Wiórka kokosowe – w 
paczkach – a 250g 

kg 20     

84.  
Opłatki świąteczne 
małe 

szt. 50     

85.  
Brokuły typ Orlemans 
lub równoważne 
różyczki  mrożone 

kg 110     

86.  
Brusznica w słoiku – a 
od 400g 

szt. 40     

87.  
Cebulki silver w 
zalewie – a od 300g 

szt. 28     

88.  
Frytki obsmażane 
karbowane 

kg 150     

89.  
Fasolka żółta 
szparagowa pakowana 
– a od  2500g 

kg 60     

90.  
Groszek mrożony 
pakowany – a od 
2500g 

kg 80     

91.  
Kalafior mrożony róża  
pakowany – a od 
2500g 

kg 55     

92.  
Szpinak mrożony kulki 
pakowany – a od 
2500g 

kg 45     

93.  Imbir kg 2     

94.  Czosnek suszony kg 2     

95.  
Malina mrożona 
pakowana – a od 
2500g 

kg 20     

96.  
Kiełki sojowe w zalewie 
– a od 400g 

szt. 24     

97.  
Lody w kuwecie 
wielosmakowe 

kg 40     

98.  
Marchew mrożona w 
całości (młoda) 

kg 30     

99.  
Łosoś norweski 
wędzony plastry 100 g 

Szt 30     

100.  
Łosoś norweski 
wędzony w całości 

kg 10     
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101.  Oliwa z oliwek – a 1L l. 20     

102.  
Owoce w puszce 
mieszanka coctailowa 
– a od 380g 

szt. 16     

103.  
Przyprawa do piernika 
– a od 40 g 

szt. 100     

104.  
Sałatka szwedzka – a 
od 0.9L 

szt. 90     

105.  Sos sojowy – a od 1L szt. 15     

106.  
Sos ogrodowy – a od 
1000g 

szt. 8     

107.  

Sos spaghetti 
bolognese – a od 
1000g  typu Knorr lub 
równoważny 

szt. 6     

108.  
Sos truskawkowy – a 
od 0,5 l. 

szt. 6     

109.  Figi – a od 200 g op. 30     

110.  Truskawki mrożone kg 30     

111.  
Herbata owocowa 
wielosmakowa op 
20szt 

op 200     

112.  
Zupa szparagowa – a 
od 1000g 

op. 2     

113.  
Fasolka szparagowa 
zielona 

kg 50     

114.  
Ryż Cresto 
paraboliczny 

kg 30     

115.  
Sos do dań chińskich – 
a od 1000g 

op. 2     

116.  Oregano – a od 100 g szt. 30     

117.  Liście laurowe kg 2,5     

118.  
Zioła prowansalskie – a 
od 1000g 

op. 2     

119.  
Rozmaryn – a od 
1000g 

op. 2     

120.  

Herbata ekspresowa 
czarna Lipton lub 
równoważna – a 100 
szt. 

op. 20     

121.  

Kawa typu Maxwell 
rozpuszczalna lub 
równoważna – a od 
200g 

op. 30     

122.  
Migdały w płatkach – a 
od 200g 

op. 60     
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123.  
Księżyce ziemniaczane 
mrożone 

kg 50     

124.  
Śliwka kalifornijska – a 
od 200g 

szt. 65     

125.  Sałata rucola szt 40     

126.  
Cukierki mieszanka 
krakowska 

kg 35     

127.  Cukierki karmelki mix kg 15     

128.  
Ciasteczka delicje lub 
równoważne – 
 a od 150 g 

op. 30     

129.  Paluszki – a od 220 g op. 100     

130.  Orzeszki – a od 100 g op. 60     

131.  Ryba dorsz kg 160     

132.  
Konserwa rybna 
tuńczyk w oleju – a od 
185g 

szt. 115     

133.  
Konserwa rybna szprot 
w oleju – a od 180g 
Winter 

szt. 120     

134.  
Konserwa rybna szprot 
w pomid. – a od 185g  

szt 30     

135.  
Konserwa rybna 
sardynki w oleju 150 g 

Kg 20     

136.  Ryba szczupak, sum kg 10     

137.  Ryba panga kg 20     

138.  
Ryba mrożona 
morszczuk 

kg 80     

139.  Ryba miruna kg 110     

140.  Pstrąg Świeży kg 70     

141.  Ryba makrela wędzona kg 80     

142.  Śledzie Matyjas kg 110     

143.  Karp kg 80     

144.  Banany kg 130     

145.  Arbuzy kg 130     

146.  
Bakalie w mixie – a od 
500 g – 1 kg 

kg 5     
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147.  Brokuły świeże szt. 100     

148.  Kalafior świeży szt. 150     

149.  
Fasola szparagowa 
świeża, 

kg 70     

150.  
Brzoskwinia świeża, 
paletki – a od 20 – 40 
szt. 

szt. 400     

151.  Cukinia kg 45     

152.  Bakłażan kg 10     

153.  Chrzan – a od 1000 g szt. 60     

154.  Chrzan w laskach kg 8     

155.  Cebula kg 650     

156.  Cebula zielona pęczek szt. 420     

157.  Czereśnie kg 95     

158.  Wiśnie kg 60     

159.  Cytryny kg 400     

160.  
Cynamon – a 30 do 
500 g 

szt. 30     

161.  Czosnek świeży kg 20     

162.  Fasola „Jaś” duży kg 30     

163.  Gruszki kg 50     

164.  Groch łuskany kg 35     

165.  Grapefruit kg 16     

166.  
Grzyby suszone 
borowiki wym. atest 

kg 4     

167.  
Grzyby suszone 
podgrzybek wym. atest 

kg 6     

168.  Jabłka deserowe kg 600     

169.  
Jabłka typu szara 
reneta do produkcji 

kg 110     

170.  Buraki kg 600     
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171.  
Koncentrat buraczany 
– a od 350 do 550 g 

szt. 41     

172.  Kapusta włoska szt. 60     

173.  Kapusta kiszona kg 400     

174.  Kapusta czerwona kg 280     

175.  Kapusta biała kg 280     

176.  Kapusta biała młoda  szt. 150     

177.  Kalarepa szt. 100     

178.  Koperek świeży 
pęc
zki 

560     

179.  

Koperek w słoiku 
solony 
    – a od 150 g do 450 
g 

szt. 54     

180.  
Mak niebieski – a od 
450 do1000 g 

kg 70     

181.  Marchew korzeń kg 750     

182.  Mandarynki kg 120     

183.  
Mieszanka kompotowa 
– a od 500 do 2500 g 

kg 80     

184.  Melon miodowy szt. 40     

185.  
Mieszanka warzywna 
sucha – od 250 g 

szt. 40     

186.  
Ogórek szklarniowy, 
gruntowy 

kg 150     

187.  
Ogórki kiszone- a od 
500 – 10000g 

kg 130     

188.  
Ogórki konserwowe – a 
0,9 L 

Szt 180     

189.  Orzechy luzem Kg 18     

190.  
Nektarynka paletka – a 
od 20 – 40 szt. 

szt. 300     

191.  Pora szt. 310     

192.  Pieczarki kg 130     

193.  Pomarańcze kg 130     

194.  
Papryka kolorowa 
świeża 

kg 280     
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195.  Pietruszka korzeń kg 120     

196.  Pietruszka zielona 
pęc
zki 

500     

197.  
Pietruszka ozdobna 
dekoracyjna 

pęc
zki 

45     

198.  Granaty szt. 10     

199.  Rabarbar kg 75     

200.  Rzodkiewka 
pęc
zki 

400     

201.  Rzepa biała kg 30     

202.  
Szczaw w słoikach – a 
od 375 do 870 g 

szt. 60     

203.  Szczypiorek 
pęc
zki 

400     

204.  Seler kg 300     

205.  Seler naciowy szt. 40     

206.  Sałata lodowa szt. 280     

207.  Sałata zielona szt. 330     

208.  Sałata pekińska szt. 240     

209.  Śliwki  węgierki kg 200     

210.  Truskawki kg 250     

211.  Winogrona kg 55     

212.  
Ziemniaki jadalne żółte 
ten sam gatunek 

kg 2000     

213.  Mieszanka keksowa kg 7     

214.  Buraki botwinka 
pęc
zki 

40     

215.  Ziemniaki młode Kg 1000     

216.  Kiwi szt. 130     

217.  Jagody kg 110     

218.  
Maliny świeże – a od 
200 g 

op. 40     

219.  
Kawa typu Jacobs 
Gold lub równoważna – 

szt. 20     
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a od 200g 

220.  Cebula czerwona kg 65     

221.  

Przyprawa do mięsa 
typu Knorr lub 
równoważna – a od 
1000g. 

szt. 10     

222.  
Majonez Kielecki lub 
równoważny – a od 1L 

szt. 230     

223.  Awokado szt. 100     

224.  Bazylia rozmaryn szt. 35     

225.  
Vegeta lub 
równoważny – a od 
1000g 

szt. 30     

226.  
Sałata ozdobna 
strzępiasta 

szt. 160     

227.  
Pomidorki cocktailowe 
– a od 0,50kg 

szt. 55     

228.  Filet sola kg 30     

229.  
Ciastka różne – a od 1 
kg 

szt. 10     

230.  Drożdże – a od 100 g kg 20     

231.  Groszek ptysiowy kg 4     

232.  
Herbata typu Saga lub 
równoważna – a 300 
szt. 

op. 90     

233.  
Herbata owocowa – a 
30 szt. 

op. 50     

234.  Imbir – a od 15 g szt. 10     

235.  Kasza jęczmienna kg 60     

236.  
Kawa typu Prima lub 
równoważna – a 500g 

szt. 100     

237.  
Kawa typu Cappuccino 
– a od 200g 

szt. 20     

238.  Kisiel – a od 38g szt. 50     

239.  Kminek – a od 1 kg szt. 2     

240.  
Krem czekoladowy 
jednorazowy – a od 
25g 

szt. 200     

241.  Majeranek 1 kg kg 1     
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242.  
Papryka ostra – a od 1 
kg 

szt. 1     

243.  
Papryka słodka – a od 
1 kg 

szt. 1     

244.  
Pieprz ziołowy – a od 
20g 

szt. 10     

245.  Płatki owsiane kg 20     

246.  
Przyprawa do grilla – a 
od 1 kg 

szt. 2     

247.  
Przyprawa do kurczaka 
– a od 1 kg 

szt. 4     

248.  
Przyprawa do mięsa 
wieprz – a od 1kg 

szt. 3     

249.  

Przyprawa typu 
Kucharek lub 
równoważna – a od 1 
kg 

szt. 70     

250.  Biszkopty a od 250 g op. 10     

251.  Sos włoski – a od 1 kg szt. 2     

252.  Uszka kg 20     

253.  
Żurek w proszku – a od 
1 kg 

szt. 1     

254.  Morele świeże kg 5     

255.  Ogórki małosolne kg 70     

256.  
Rybki konserw. w 
pomidorach – a od 
180g 

szt. 30     

257.  Cykoria Op 15     

258.  
Brukselka mrożona – a 
2,5 kg 

kg 20     

259.  Dżem – a od 0,90 l szt. 120     

260.  Groszek mrożony kg 30     

261.  
Jabłka prażone – a od 
1 l 

szt. 20     

262.  
Koper suszony – a od 
100 g 

szt. 20     

263.  
Ogórki zielone sezon 
od 01.06.do 30.09 

kg 320     

264.  
Ogórki zielone zima od 
01.10 do 30.05 

kg 150     

265. P 
Marmolada – wiaderka 
– a od 1 kg 

szt. 20     
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266.  
Mieszanka warzywna – 
a od 2,5kg 

kg 100     

267.  
Pietruszka zielona 
suszona – a od 100 g 

szt. 10     

268.  
Pomidory sezon od 
01.07 do 30.09 

kg 350     

269.  
Pomidory zima od 
01.10 do 30.06 

kg 500     

270.  Porzeczki czarne kg 5     

271.  Porzeczki czerwone kg 5     

272.  
Powidła śliwkowe – a 
od 0,9l 

szt. 10     

273.  Cykoria szt. 10     

274.  Kalafior mrożony Kg 25     

275.  
Seler konserwowy – a 
od 0,90 l 

szt. 73     

276.  
Sok Caprio lub 
równoważny – a 2 
litrowe 

szt. 100     

277.  Soki – a od 0,20l szt. 120     

278.  Syrop malinowy – a 5l szt. 5     

279.  
Woda mineralna typu 
nałęczowianka 0,5 l 

Szt 5100     

280. Z 
Woda mineral.1,50 l 
Nałęcz. lub 
równoważna 

szt. 400     

281.  Ziemniaki Kg 4000     

282.  Ziemniaki młode kg 1000     

283.  
Buraki ćwikłowe kons.– 
a od 1l 

Szt 10     

284.  Mix sałat Szt 20     

285.  Borowiki mrożone kg 9     

286.  Bukszpan Szt 5     

287.  Koper do kiszenia w 5     

288.  
Przyprawa do gyrosa – 
a od 200 g 

szt 10     

289.  
Mieszanka owoców 
suszonych – a od 200g 

szt 10     
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290.  Śliwki mrożone kg 20     

291.  Roszponka szt. 15     

292.  Tortilla szt. 35     

293.  Herbatniki petit-burre szt. 40     

 
Oferowane ceny zawierają wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty 

związane z dostawą produktów żywnościowych do Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji 
i Kultury w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem 
dostawy, ubezpieczeniem, ewentualne opłaty celne itp.) 
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PAKIET – Nr 2 
 

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania określonym w 
SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą łączną cenę ryczałtową brutto 
dostawy artykułów mleczarskich, o którym mowa w punkcie 3.10. SIWZ w zakresie 
Pakietu Nr 2 wraz z dostawą w wysokości: 

 

......................................... , ........... złotych brutto 

(słownie:  ........................................................................................................................... ) 

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek 

VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .......... %  

 

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności  
składa się wynagrodzenie za: 

 

Lp Rodzaj asortymentu Jm. Ilość 
Cena 
jedn. 
netto 

VAT 
w % 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1.  
Jogurt naturalny typu grecki – a 
od 200ml  

szt. 700     

2.  
Jogurt owocowy wielosmakowy 
– a od 200ml 

szt. 1600     

3.  Kefir – a od 380g szt. 130     

4.  Margaryna mleczna – a 200g kg 550     

5.  
Margaryna mix  kubek – a od 
400g 

szt. 60     

6.  Masło w kostkach – a od 200g szt. 2150     

7.  Masło porcjowe – a od 20g szt. 300     

8.  Mleko luzem 2,5% l. 2000     

9.  
Mleko w kartonie UHT 3,2 – a 
1L 

l. 2100     

10.  Mleko w proszku – a 0.50kg kg 22     

11.  Mleko w puszce – a od 250 ml szt. 23     

12.  
Śmietana kremówka 30% – a od 
1 l 

szt. 100     

13.  Ser Tosca – a od 200 g op. 15     

14.  Maślanka – a od 380g szt. 80     
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Lp Rodzaj asortymentu Jm. Ilość 
Cena 
jedn. 
netto 

VAT 
w % 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

15.  
Śmietana kwaśna 18% kubki – a 
od 380ml 

szt. 1200     

16.  
Ser biały półtłusty w kostce – a 
200g 

kg 650     

17.  Ser Kiri op. 6 szt. – a od 200g op. 240     

18.  Ser wędzony kg 100     

19.  Ser Żółty salami gat. I kg 175     

20.  Ser feta zielony – a od 270 g szt. 65     

21.  Ser Tartare – a od 20 g catering szt. 1500     

22.  
Ser topiony krążek – a od 140g  
op.8szt 

szt. 240     

23.  
Ser “Sekret Mnicha” camembert 
lub równoważny – a od 120g 

szt. 520     

24.  Sery żółte gat. I kg 230     

25.  Rolada Ustrzycka kg 20     

26.  Ser typu Lazur kg 10     

27.  
Serek homogenizowany 
Mlekovita lub równoważny – a 
od 150g 

szt. 110     

28.  Ser mozarella – a od 150g szt. 600     

29.  
Ser wiejski ziarnisty – a od 150 
g 

szt. 100     

30.  
Śmietana krem.30 % – a od 
0,50 l 

szt. 100     

31.  
Śmietana 18 % słodka – a od 
250 ml 

szt. 300     

32.  Bryndza – a od 150 g szt. 100     

33.  Ser Fromage – a od 100 g szt. 80     

34.  Ser mascarpone szt. 20     

35.  Ser biały klinek szt. 50     

 
Oferowane ceny zawierają wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty 

związane z dostawą produktów żywnościowych do Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji 
i Kultury w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem 
dostawy, ubezpieczeniem, ewentualne opłaty celne itp.) 
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PAKIET – Nr 3 
 

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania określonym w 
SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą łączną cenę ryczałtową brutto 
dostawy pieczywa, o którym mowa w punkcie 3.10. SIWZ w zakresie Pakietu Nr 3 wraz z 
dostawą w wysokości: 

 

......................................... , ........... złotych brutto 

(słownie:  ........................................................................................................................... ) 

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek 

VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .......... %  

 

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności  
składa się wynagrodzenie za: 

 

Lp Rodzaj asortymentu Jm. Ilość 
Cena 
jedn. 
netto 

VAT 
w % 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1.  Chleb mieszany od 600 g szt. 2500     

2.  
Chleb graham słonecznikowy 
foremka od 500g 

szt. 1100     

3.  Bułki śniadaniowe od 50g szt. 4150     

4.  Weki, bagietki od 400g szt. 300     

5.  Bułka tarta – a 1 kg kg 160     

6.  Bułka grahamka od 50g szt. 5500     

7.  
Chleby ciemne (beton, graham, 
Magnus, zbójnicki, 
słonecznikowy) 500 - 600 g 

szt. 1200     

8.  Bułki hotelowe od 40 g szt. 5200     

9.  Rogaliki hotelowe od 40 g szt. 1700     

10.  Chleb okrągły od 2 kg szt. 45     

11.  Kajzerki  od 60 g szt. 100     

12.  Pączki od 100 g szt. 500     

13.  Drożdżówki od 100 g szt. 200     
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Lp Rodzaj asortymentu Jm. Ilość 
Cena 
jedn. 
netto 

VAT 
w % 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

14.  Ciasta różne kg 40     

 
Oferowane ceny zawierają wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty 

związane z dostawą produktów żywnościowych do Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji 
i Kultury w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem 
dostawy, ubezpieczeniem, ewentualne opłaty celne itp.) 
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PAKIET – Nr 4 
 

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania określonym w 
SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą łączną cenę ryczałtową brutto 
dostawy mięsa i wędlin, o których mowa w punkcie 3.10. SIWZ w zakresie Pakietu Nr 4 
wraz z dostawą w wysokości: 

 

......................................... , ........... złotych brutto 

(słownie:  ........................................................................................................................... ) 

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek 

VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .......... %  

 

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności  
składa się wynagrodzenie za: 

 

Lp 
 

Rodzaj asortymentu Jm. Ilość 
Cena 
jedn. 
netto 

VAT 
w % 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1.  
 

Kaszanka domowa kg 67     

2.  Kabanos wieprzowy kg 65     

3.  Golonko wieprzowe kg 40     

4.  Gicze cielęce kg 10     

5.  Kości wędzone kg 60     

6.  Mięso wieprzowe schab b/kości kg 450     

7.  Mięso wołowe gulasz kg 80     

8.  Mięso wieprzowe polędwiczki kg 60     

9.  Mięso wołowe antrykot kg 30     

10.  Mięso wołowe extra b/kości kg 60     

11.  Mięso II wołowa kg 100     

12.  Mięso II wieprzowa kg 100     

13.  Mięso wieprzowe karczek b/k kg 250     

14.  Mięso wieprzowe łopatka b/k kg 190     
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Lp 
 

Rodzaj asortymentu Jm. Ilość 
Cena 
jedn. 
netto 

VAT 
w % 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

15.  Mięso udziec cielęcy kg 10     

16.  Żeberka surowe kg 70     

17.  Smalec kg 20     

18.  Słonina kg 85     

19.  Mięso wieprzowe z szynki b/k kg 315     

20.  Flaczki kg 50     

21.  Rostbef wołowy kg 50     

22.  Golonko peklowane kg 30     

23.  Gulasz cielęcy kg 30     

24.  Szynka z pieca pieczona kg 70     

25.  
Parówki cocktailowe (lepszy 
gatunek) 

kg 200     

26.  Parówki  delikatesowe kg 150     

27.  
Kiełbasa wiejska (naturalna 
osłonka) 

kg 150     

28.  Kiełbasa toruńska lux kg 160     

29.  
Kiełbasa krakowska 
podsuszana 

kg 60     

30.  Kiełbasa biała kg 114     

31.  Kiełbasa salami w przyprawach kg 36     

32.  Kiełbasa  szynkowa kg 80     

33.  
Kiełbaski śląskie lub 
frankfurterki 

kg 105     

34.  Kiełbasa śląska kg 56     

35.  Kiełbasa mielonka kg 30     

36.  Salceson wieprzowy kg 75     

37.  Polędwica z warzywami kg 32     

38.  Boczek (rolada) wieprzowa kg 65     

39.  Boczek wędzony kg 230     
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Lp 
 

Rodzaj asortymentu Jm. Ilość 
Cena 
jedn. 
netto 

VAT 
w % 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

40.  Szynka mielona kg 10     

41.  Szynka wiejska kg 90     

42.  Polędwica sopocka kg 186     

43.  Baleron kg 69     

44.  Szynka tradycyjna kg 105     

45.  
Szynka konserwowa typu 
sokołów lub równoważna 2500g 

kg 120     

46.  Szynka starowiejska kg 60     

47.  Szynka tostowa w bloku kg 50     

48.  Szynka gotowana kg 95     

49.  Schab z domowej wędzarni kg 40     

50.  Kiełbasa podwawelska kg 40     

51.  Kiełbasa  żywiecka kg 105     

52.  Kiełbasa Lisiecka kg 30     

53.  Kiełbasa galicyjska kg 15     

54.  Ogonówka domowa kg 95     

55.  Szynka z wędzarni kg 55     

56.  Schab cygański kg 48     

57.  Salceson prezesa kg 62     

58.  Szynka w sznurku kg 50     

59.  Szynka z beczki kg 48     

60.  Szynka biała kg 85     

61.  Pasztet pieczony w foremce kg 125     

62.  Boczek surowy kg 50     

63.  Boczek gotowany kg 40     

64.  Kiełbasa typu głogowska kg 10     
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Lp 
 

Rodzaj asortymentu Jm. Ilość 
Cena 
jedn. 
netto 

VAT 
w % 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

65.  Kiełbasa typu mortadela kg 10     

66.  Kiełbasa swojska kg 20     

67.  
Szynka mielona /lepszy 
gatunek/ 

kg 15     

68.  Kiełbasa zwyczajna kg 100     

69.  Mięso mielone kg 10     

70.  Ozory wieprzowe kg 10     

71.  Podgardle wędzone kg 40     

72.  Polędwica łososiowa kg 5     

73.  
Szynka wędzona z kością 
peklowana 

kg 50     

74.  Żeberka wędzone kg 60     

 
Oferowane ceny zawierają wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty 

związane z dostawą produktów żywnościowych do Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji 
i Kultury w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem 
dostawy, ubezpieczeniem, ewentualne opłaty celne itp.) 
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PAKIET – Nr 5 
 

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania określonym w 
SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą łączną cenę ryczałtową brutto 
dostawy drobiu, o którym mowa w punkcie 3.10. SIWZ w zakresie Pakietu Nr 5 wraz z 
dostawą w wysokości: 

 

......................................... , ........... złotych brutto 

(słownie:  ........................................................................................................................... ) 

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek 

VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .......... %  

 

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności  
składa się wynagrodzenie za: 

 

Lp Rodzaj asortymentu Jm. Ilość 
Cena 
jedn. 
netto 

VAT 
w % 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1.  Indyk udziec kg 65     

2.  Indyk filet kg 160     

3.  Kurczak filet kg 435     

4.  Kurczak dramsztyk kg 190     

5.  Kurczak nóżki ćwiartka kg 455     

6.  Wątróbka drobiowa kg 30     

7.  Porcje rosołowe drobiowe kg 200     

8.  Kurczaki tusze kg 80     

9.  Skrzydełka z kurczaka kg 60     

10.  Kurczak w galarecie kg 40     

11.  Szynka z piersi indyka kg 50     

12.  Kabanos drobiowy kg 25     

13.  Salceson drobiowy kg 60     

14.  Kurczak pieczony w ziołach kg 15     
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Lp Rodzaj asortymentu Jm. Ilość 
Cena 
jedn. 
netto 

VAT 
w % 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

15.  Pasztetowa drobiowa kg 35     

16.  Indyk gulasz kg 40     

17.  Indyk tusza kg 50     

18.  Królik kg 10     

19.  Kaczka cała kg 40     

 
Oferowane ceny zawierają wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty 

związane z dostawą produktów żywnościowych do Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji 
i Kultury w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem 
dostawy, ubezpieczeniem, ewentualne opłaty celne itp.) 
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PAKIET – Nr 6 
 

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania określonym w 
SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą łączną cenę ryczałtową brutto 
dostawy jaj, o których mowa w punkcie 3.10. SIWZ w zakresie Pakietu Nr 6 wraz z 
dostawą w wysokości: 

 

......................................... , ........... złotych brutto 

(słownie:  ........................................................................................................................... ) 

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek 

VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .......... %  

 

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności  
składa się wynagrodzenie za: 

 

Lp Rodzaj asortymentu Jm. Ilość 
Cena 
jedn. 
netto 

VAT 
w % 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1.  
Jajka (wymagany atest sanitarny) – 
 L 63-73g 

szt. 35 000     

 
Oferowane ceny zawierają wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty 

związane z dostawą produktów żywnościowych do Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji 
i Kultury w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem 
dostawy, ubezpieczeniem, ewentualne opłaty celne itp.) 
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2. Oświadczam(y), że cena realizacji zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia, które Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z 

wykonaniem zamówienia. 

3. Oświadczam(y), że wykonam(y) zamówienie sukcesywnie w terminie 12 miesięcy licząc od 

dnia zawarcia umowy. 

4. Oświadczam(y) zgodnie z art. 44 ustawy PZP, że spełniam(y) warunki udziału 

w przedmiotowym postępowaniu określone w SIWZ oraz że zapoznałem się z treścią SIWZ 

(w tym z projektem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz że otrzymałem informacje 

konieczne do właściwego przygotowania oferty.  

5. Oświadczam(y), że uważam(y) się za związany(ch) niniejszą ofertą na czas wskazany w 

SIWZ.  

6. Oświadczam(y), że akceptuje(my) załączony do SIWZ projekt umowy. 

7. Zobowiązuje(my) się w przypadku wybrania oferty do zawarciu umowy na określonych w nim 

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Wszystkie strony oferty, łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane oraz 

parafowane i całą oferta składa się z .................. stron. 

9. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty i oświadczenia: 
 

- ..................................................   

- .................................................. 

- .................................................. 

- .................................................. 

- .................................................. 

- ..................................................  

 

 

...................................................... 
( podpis osoby / osób upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy ) 
 
 
 

Informacja dla Wykonawcy: 
 

Formularz oferty jak i pozostałe załączniki muszą być podpisane przez osobę bądź osoby 
uprawnione do reprezentowania Firmy i przedłożone wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającym 
prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. 

 
Załącznik numer 2 
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.........................................................                ........................................ dnia .................................. 

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

       Pieczęć Wykonawcy 

 

 

Oświadczenie 
W ZAKRESIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UCZESTNICTWA W PRZETARGU 

 
 

W zakresie złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę produktów żywnościowych dla potrzeb 

Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury w Zakopanem”, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, Oświadczam* (Oświadczamy)*, że spełniam warunki dotyczące udziału w postępowaniu. 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

.............................................................. 
( podpis osoby / osób upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy ) 
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Załącznik numer 3 
 

.........................................................                ........................................ dnia .................................. 

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

       Pieczęć Wykonawcy 
 

Oświadczenie 
W ZAKRESIE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z PRZETAREGU 

 
 

W zakresie złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na: „Dostawę produktów żywnościowych dla potrzeb Tatrzańskiej Agencji 

Rozwoju Promocji i Kultury w Zakopanem”, Oświadczam* (Oświadczamy)*, że nie podlegam(y) 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 pkt 

12-23. 

 

* niepotrzebne skreślić 
 

 
 

 

............................................................. 
( podpis osoby / osób upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy ) 
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Załącznik numer 4 

 

.........................................................                ........................................ dnia .................................. 

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

       Pieczęć Wykonawcy 

 

Oświadczenie 
W ZAKRESIE PODWYKONAWCÓW 

 

Mając na uwadze wymagania określone w punkcie 18 przedmiotowej SIWZ 
Oświadczam* / Oświadczamy*, że: 

 
 

1.   W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy, 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcy:* 
 

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

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

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

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

(należy dokładnie opisać zakres prac i jakiej firmie, którego wykonanie zamierza się powierzyć podwykonawcy) 

 
 

2.   W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów w celu 

potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków, Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę 

nazw (firm) podwykonawców (NIP, REGON), na których zasoby wykonawca powołuje się na 

zasadach określonych w art. 22 a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23. 

 
 

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

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

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

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

(należy dokładnie opisać nazwy (firm) podwykonawców) 

 
 
* niepotrzebne skreślić 

 
 

............................................................. 
( podpis osoby / osób upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy ) 
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Załącznik numer 5 
 

UMOWA NR 

ZP / 03 / 2017 
 

 

Zawarta w dniu ...................................... 2016 roku w Zakopanem 

p o m i ę d z y: 

Tatrzańską Agencją Rozwoju, Promocji i Kultury z siedzibą w Zakopanem 34-500,  

ul. Tetmajera 24, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Starostwa Powiatowego w Zakopanem 

pod numerem 1, NIP: 736 – 16 – 45 – 526, Regon: 120368342 

reprezentowaną przez:  

Dyrektora: Helenę Buńdę 

p.o. Główną Księgową: Bożenę Gąsienicę Makowską, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a: 

…………………………………………………………………../nazwa podmiotu/  

z siedzibą w …………………., pod adresem, wpisanym do:  

1) ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ……………………………… pod 

numerem …………………..,  albo /niepotrzebne skreślić/ 

2) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

……………………,  

posiadającego numery: REGON ……………….., NIP ……………….  

zwaną/ego dalej „Wykonawcą” 
 

W wyniku przeprowadzenia w oparciu o przepisy ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/04/14 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego oraz dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została 

zawarta umowa następującej treści. 
 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać Zamawiającemu 

własnym transportem do poszczególnych Domów Wczasowych Zamawiającego, o których 

mowa w § 3 ust. 2  produkty żywnościowe określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 

(CPV) jako przedmiot zamówienia: 15.00.00.00-8 (Żywność, napoje, tytoń i produkty 

pokrewne), oraz przedmiot zamówienia uzupełniający: 15.10.00.00-9 (Produkty zwierzęce, 

mięso i produkty mięsne), 15.13.11.00-6 (Produkty mięsno-wędliniarskie), 15.20.00.00-0 

(Ryby przetworzone i konserwowe), 15.22.10.00-3 (Ryby mrożone), 15.30.00.00-1 (Owoce, 

warzywa i podobne produkty), 15.33.11.00-8 (Warzywa świeże i mrożone), 15.33.22.00-6 

(Dżemy i marmolady, galaretki owocowe, przeciery z owoców i orzechów oraz pasty do 

smarowania), 15.34.00.00-5 (Produkty serowarskie), 15.40.00.00-2 (Oleje i tłuszcze 

zwierzęce lub roślinne), 15.50.00.00-3 (Produkty mleczarskie), 15.51.00.00-6 (Mleko i 
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śmietana), 15.53.00.00-2 (Masło), 15.55.51.00-4 (Lody), 15.61.00.00-7 (Produkty przemiału 

ziarna), 15.80.00.00-6 (Różne produkty spożywcze), 15.81.00.00-9 (Pieczywo, świeże 

wyroby piekarskie i ciastkarskie), 15.83.12.00-4 (Cukier biały), 15.86.00.00-4 (Kawa, herbata 

i podobne produkty), 15.87.00.00-7 (Przyprawy i przyprawy korzenne), 15.89.00.00-3 (Różne 

produkty spożywcze i produkty suszone), 15.98.00.00-1 (Napoje bezalkoholowe), 

03.14.25.00-3 (Jaja), o których mowa w ust. 9 umowy, zgodnie ze złożoną ofertą 

przetargową dnia ............................... 2016 roku na warunkach określonych w SIWZ oraz 

postanowieniami niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy posiada wymagane prawem aktualne 

zezwolenia dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski w szczególności atesty i 

świadectwa dopuszczające do spożycia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Wykonawca oświadcza, że wraz z każdorazową dostawą w przypadkach wymaganych 

przepisami prawa dostarczy zamawiającemu handlowy dokument identyfikacyjny dla 

dostarczanych produktów lub inny podobny dokument zawierający dane wymagane dla 

handlowego dokumentu identyfikacyjnego. 

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy posiada odpowiednio długi okres 

ważności pozwalający na swobodne użycie. 

5. Wykonawca oświadcza, że będzie dostarczał towary w czystych plastikowych pojemnikach 

dopuszczonych do kontaktu z żywnością spełniających wymogi sanitarno higieniczne. 

6. Wykonawca oświadcza, że produkty żywnościowe i spożywcze dostarczane będą 

odpowiednio posortowane i będą najwyższej jakości, w tym przede wszystkim będą 

odpowiadać wymogom jakościowym stosownie do obowiązujących przepisów oraz będą 

odpowiadać obowiązującym w tym zakresie normom sanitarno-epidemiologicznych a także 

będą przechowywane i transportowane w warunkach gwarantujących najwyższą jakość. 

7. Strony zgodnie ustalają, że realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie odbywać się 

sukcesywnie na podstawie częściowych zamówień, składanych przez Kierowników 

poszczególnych DW, o których mowa w § 3 ust. 2 za pomocą faksu, telefonicznie, 

potwierdzonego niezwłocznie pismem. 

8. Zamawiający informuje, że podane poniżej w ust. 9 ilości poszczególnych produktów 

żywnościowych będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest 

wielkością wyliczoną w sposób szacunkowymi i w trakcie realizacji przedmiotowej usługi 

może ulec zmianie (zmniejszeniu) nie więcej niż o 20% w zależności od bieżących potrzeb 

Zamawiającego a w sytuacjach tego wymagających nawet rezygnacja z całości niektórych 

pozycji. 

9. Dostawa produktów żywnościowych, spożywczych dla potrzeb Tatrzańskiej Agencji Rozwoju 

Promocji i Kultury, o których mowa powyżej obejmuje: 
 

Lp. Nazwa asortymentu / opis Jm 
Ilość DW 

Wanta 
Ilość DW 
J.Pałac 

Ilość DW 
Jurek 

Łącznie 
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Lp. Nazwa asortymentu / opis Jm 
Ilość DW 

Wanta 
Ilość DW 
J.Pałac 

Ilość DW 
Jurek 

Łącznie 

       

 
§ 2 

Czas trwania umowy 

1. Rozpoczęcie wykonania umowy strony ustalają na dzień ………..….. 2017 roku. 

2. Zakończenia wykonania umowy strony ustalają na dzień …………… 2018 roku. 

 
§ 3 

Wykonanie umowy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę, doświadczenie, 

potencjał ekonomiczny i techniczny oraz osoby zdolne do realizacji niniejszej umowy. 

2. Dostawa produktów żywnościowych następować będzie do budynków znajdujące się w 

Zakopanem należące do Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury tj.:  

1) DW „WANTA” ul. Grunwaldzka 21, 34-500 Zakopane,  

2) DW „JASNY PAŁAC” ul. Tetmajera 24, 34-500 Zakopane, 

3. Dostawa towaru będzie następowała każdorazowo (w pełnym asortymencie) na podstawie 

zamówienia  Zamawiającego, który określi rodzaj i ilość zamawianego towaru. 

4. Zamówienia mogą być składane Wykonawcy pisemnie, telefonicznie lub faksem. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji każdorazowego zlecenia dostawy w ciągu 24 

godzin od złożenia zamówienia częściowego, o którym mowa w § 1 ust 7 umowy w 

godzinach od 8ºº do 16ºº. W przypadku gdy ostatni dzień (2) dostawy wypada w dniu wolnym 

od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 

6. Wykonawca jest zobowiązany w czasie trwania umowy na każde żądanie Zamawiającego do 

okazywania oryginalnych dokumentów o których mowa w § 1 ust 2 umowy. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru wadliwego w szczególności  

w przypadku, gdy: 

1) dostarczono towar złej jakości, 

2) dostarczono towar niezgodnie z umową, 

3) dostarczono towar ze zwłoką. 

8. Wykonawca oświadcza, że wymiana wadliwego towaru, o którym mowa w ust. 7 nastąpi  

w ciągu 24 godzin od złożenia reklamacji na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku gdy 

dzień dostawy będącej wynikiem reklamacji wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy to 

dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym w terminie i godzinach określonych w ust 5 

niniejszej umowy.  

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jawne i ukryte wady fizyczne przedmiotu niniejszej 

umowy stwierdzone w okresie jego ważności, na zasadach określonych w obowiązujących  

w tym zakresie przepisach prawa. 

10. Wykonawca dostarczy towar własnym transportem na własny koszt i ryzyko z 

rozładowaniem.  
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11. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) dołożyć najwyższej staranności w wykonywaniu umowy, 

2) utrzymać w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z jej wykonaniem. 

12. Ze strony Zamawiającego odpowiedzialny za rozliczenie wykonania umowy będzie 

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

13. Wykonawcę przy realizacji niniejszej umowy reprezentować będzie 

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

14. Strony zgodnie ustalają, że dostawa wykonana zostanie zgodnie z ofertą przetargową 

złożoną w dniu .................................... 2016 roku. 

15. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie z opisem zawartym w 

niniejszej umowie oraz zgodnie z: 

1) wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, 

2) zasadami rzetelnej wiedzy i ustalonymi zwyczajami. 

16. O terminie dostawy Wykonawca ma obowiązek zawiadomić telefonicznie Panią Teresę 

Dziadzio  (tel. 0-18 20 124 37) na dzień przed terminem dostawy / Marię Oraczko (tel. 018 20 

157 01) na dzień przed terminem dostawy na dzień przed terminem dostawy. 

17. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone towary będą posiadały cechy określone w ofercie 

przetargowej, a także będą posiadały jakościowe określone w obowiązujących przepisach 

prawa oraz wynikające z ich właściwości i przeznaczenia, a także będą prawidłowo 

opakowane i oznakowane. 

18. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy spełnia:\ 

 Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 

(tj. Dz. U z dnia 15 maja 2015 roku poz. 678) oraz rozporządzeniach wydanych na jej 

podstawie, 

 Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. 

z dnia 30 kwietnia 2015 roku, poz.594 ze zm.) oraz rozporządzeniach wydanych na jej 

podstawie, 

 Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w 

sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z dnia 8 

stycznia 2015 roku, poz. 29). 

19. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać wierzytelności wynikających  

z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

 
§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie ustalone na podstawie cen określonych w ofercie przetargowej z dnia 

..................... 2017 roku, którego łączna wysokość nie przekroczy kwoty ............. zł brutto 

w tym ......... % należnego podatku VAT (słownie: ……………………………..……………….). 

2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 w szczególności składa się: 
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Lp Rodzaj asortymentu Jm. Ilość 
Cena 
jedn. 
netto 

VAT 
w % 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

        

        

 

3. W oferowanej cenie zawarte są wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty 

związane z dostawą produktów żywnościowych i spożywczych, transportu, opakowania, 

czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, itp.) 

4. Strony zgodnie ustalają że Wykonawca zobowiązuje się do zachowania stałości cen przez 

okres trwania niniejszej umowy. 

5. Warunek, o którym mowa w  ust 4 nie dotyczy przypadku zmiany stawki podatku VAT 

dostaw będących przedmiotem niniejszej umowy. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia 

w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT. 

6. Skorzystanie przez Zamawiającego z warunku, o którym mowa w § 1 ust. 8 umowy nie rodzi 

roszczenia Wykonawcy o zakup i zapłatę nie zrealizowanej części przedmiotu niniejszej 

umowy. 

§ 5 

Warunki płatności 

1. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie będzie płatne na podstawie miesięcznej faktury 

zbiorczej w terminie do 30 dni po przedłożeniu faktury VAT przez Wykonawcę u 

Zamawiającego. 

2. Zapłata następować będzie przelewem bankowym z konta Zamawiającego na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

3. Jako dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Wykonawca fakturę wystawi dla Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury  

ul. Tetmajera 24, 34-500 Zakopane NIP: 736 – 164 – 55 – 26. 

 

§ 6 

Kara umowna 

1. Strony postanawiają, że w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy 

naliczone będą kary umowne.  

2. Kary te naliczone będą za następujące uchybienia i w wysokości:  

1) za zwłokę w terminie zakończenia każdorazowej dostawy w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia nie dostarczonej części dostawy wg cen określonych w § 4 ust. 2 za 

każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za towar 

który posiada wady wg cen określonych w § 4 ust. 2 za każde rozpoczęte 24 godziny 

zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust 8, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wartości niezrealizowanej części umowy. 
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3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kary umownej z 

przysługującego mu wynagrodzenia ( z faktury). 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

kary umowne na zasadach ogólnych.  

 

§ 7 

Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku naruszenia lub niewykonywania postanowień niniejszej umowy oraz warunków 

przetargu będącego podstawą zawarcia niniejszej umowy.  

2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego. 

  

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiany umowy będą dokonywane za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności w postaci aneksów do umowy.  

2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego  

i ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.  

3. Spory mogące wyniknąć w związku z umową będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla 

Zamawiającego.  

4. Umowę spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych 

przez Zamawiającego. Otrzymane informacje nie zostaną udostępnione innym firmą bądź 

osobom trzecim. Jednocześnie Wykonawca ma prawo wglądu i poprawienia swoich danych 

osobowych.  
  
  

Zamawiający:     Wykonawca: 
 

 

 


