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Znak sprawy: ZP – MOW / D / 2  / 2020 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
dla zamówień o szacunkowej wartości poniżej  progów określonych w art.11 ust.8  

  
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie ustawą z dnia 

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) 
 
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1  
ul. Jagiellońska 94 
82-200 Malbork 
Telefon 55 272-30-37 
Fax   55 272-35-96 
E-mail  mow@pro.onet.pl 
Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art.39 ustawy Pzp)  

III.  Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa „ Artykuły spożywcze na 2021 rok dla MOW w Malborku  - 8 pakietów” 
1.   
Pakiet nr 1 – Mięso świeże, wędliny, drób    15100000-9 
Pakiet nr 2 – Wyroby piekarskie     15810000-9 
Pakiet nr 3 – Ryby       15200000-0 
Pakiet nr 4 - Jaja        03142500-3 
Pakiet nr 5 – Mrożone artykuły spożywcze     15331170-9 
Pakiet nr 6 – Artykuły sypkie i przetwory 15600000-4;15800000-6 
Pakiet nr 7 - Nabiał        15500000-3 
Pakiet nr 8 – Świeże warzywa i owoce      15300000-1,03220000-9, 

                                                                                                              03212100-0 
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 (specyfikacja asortymentowo cenowa wg pakietów) 
3. Oferowane artykuły winny spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego 

produkcji i obrotu żywnością a w szczególności w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do 
sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki 
spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach ( Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r.) 

4. Zamówienie winno być dokonywane sukcesywnie, stosownie do aktualnych potrzeb Zamawiającego 
przystosowanym i spełniającym wymogi sanitarne transportem Wykonawcy bezpośrednio do magazynu 
Zamawiającego.  

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pełne pakiety.  
IV. Termin wykonania zamówienia: 
1. Zamówienie realizowane będzie w terminach: 

       Pakiet nr 1 – Mięso świeże, wędliny, drób -        12 m-cy od stycznia do grudnia 2021 r.  
Pakiet nr 2 – Wyroby piekarskie  -    12 m-cy od stycznia do grudnia 2021 r. 
Pakiet nr 3 – Ryby    -     12 m-cy od stycznia do grudnia 2021 r.  
Pakiet nr 4 – Jaja    -    12 m-cy od stycznia do grudnia 2021 r. 
Pakiet nr 5 – Mrożone artykuły spożywcze -      12 m-cy od stycznia do grudnia 2021 r. 
Pakiet nr 6 – Artykuły sypkie i przetwory -       12 m-cy od stycznia do grudnia 2021 r. 
Pakiet nr 7 – Nabiał    -         12 m-cy od stycznia do grudnia 2021 r. 
Pakiet nr 8 – Świeże warzywa i owoce  -         12 m-cy od stycznia do grudnia 2021 r.   
2. Dostawy będą realizowane na podstawie zamówień częściowych. Zamawiający będzie składał zapotrzebowania 

telefonicznie na jeden dzień przed terminem dostawy. 
3. Dostawy dla pakietów 1 i 8 będą realizowane 3 razy w tygodniu w godzinach  

7:00 - 10:00. 
4. Dostawy dla pakietu 7 ( nabiał) będą realizowane codziennie do godziny 7:00. 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania ich oceny. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

a) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w art. 22 ust. 1, 1b ustawy Pzp 
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp  
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2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp ).  

3. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o 
dokumenty określone w pkt. VI SIWZ „metodą warunku granicznego” spełnia – nie spełnia. 

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają wymagań 
określonych art. 24 ustawy Pzp. 

5. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z ustawą 
b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp 
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji 
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowa o udzielenie zamówienia 
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny 
g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia powiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa 

w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp 
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,. 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
      potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
1. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą 

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, 1b zgodnie z 
art. 25 a ust. 1  ustawy Pzp. ( Treść oświadczenia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ).  

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 
zgodnie z art. 25a ust.1, Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( 
Treść oświadczenia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ). 

3. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym wymaganiom, 
zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o spełnieniu wymagań higieniczno sanitarnych określonych w 
aktualnych na dzień składania oferty przepisach o bezpieczeństwie żywności i żywienia.(Treść oświadczenia 
zawiera załącznik nr 7 do SIWZ) 

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
Pzp, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo 
informuje, że nie należy do grupy kapitałowej (Treść oświadczenia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ). 

5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składają 
odpowiednio dokumenty wymienione dla wykonawcy krajowego. 

6. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na 
 maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. 

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 
8. Oferta wspólna. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 
b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia, 

c)    pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt 
ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, 

d) pełnomocnictwo składa się w oryginale, lub poświadczone notarialnie, 
e)    jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum), zostanie wybrana 

jako najkorzystniejsza, zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym 
terminie umowy regulującej współprace tych wykonawców. 

f) Wykonawcy, o których mowa w pkt.VI.8 składający ofertę wspólnie składają: 

 oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt VI.1 powinny zostać złożone w taki sposób, aby 
wykazać, że warunki udziału w postępowaniu wykonawcy spełniają łącznie (przez jednego lub kilku 
wykonawców łącznie) 

 wymagane oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt. VI.2 i VI. 3 muszą zostać złożone w 
odniesieniu do każdego z Wykonawców. 

9. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów oraz nie złożyli pełnomocnictw albo złożyli wymagane przez 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, 
że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania ( art. 26.3 ustawy Pzp) 
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VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  
      przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do 
      porozumiewania się z Wykonawcami. 
1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Pytania Wykonawców 

muszą być sformułowane na piśmie. 
2. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 

ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Zamawiający zaleca Wykonawcom bieżące śledzenie strony internetowej www.mowmalbork.pl . 
4. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują 

pisemnie, faksem (55 272-35-96), lub drogą elektroniczną (poczta elektroniczna) na adres podany w punkcie I 
SIWZ 

5. W przypadku oświadczeń, zawiadomień, informacji i wniosków przekazywanych faksem uważa się za złożone w 
terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu ich złożenia . Każda ze stron na żądanie 
drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.  

6. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami – Jolanta Sawicka tel. 55 2723037 w 15 
 w godz. 8:00 - 14:00 

7. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego od poniedziałku do 
piątku w godz. 8:00– 14:00 lub pobrać ze strony zamawiającego www.mowmalbork.pl  - BIP – zakładka  - 
Zamówienia Publiczne.      

VIII. Wadium: 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
IX. Termin związania ofertą: 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
X. Opis sposobu przygotowania ofert: 
1. Na ofertę składają się: 

a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz Ofertowy  (załącznik nr 1),  
    wraz ze szczegółowym wykazem artykułów żywnościowych (pakiet…… załącznik nr 2)  
b) dokument z którego wynika upoważnienie Wykonawcy do podpisania oferty, lub  
     pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik, 

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 
4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów 
prawnych, bądź umowy, uchwały lub prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa na podstawie dokumentu 
potwierdzającego to uprawnienie. 

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty musza być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i 
opatrzone datami  ich  dokonania.  

6. Zaleca się aby wszystkie  strony oferty były ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
dekompletacji zawartości oferty, oraz na każdej stronie podpisane przez osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

7. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
8. Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego i Wykonawcy oraz 

opisaną w następujący sposób: „Oferta na dostawę artykułów spożywczych. Nie otwierać przed 11.12.2020r. 
do godziny 09:15” 

8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem 
składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne 
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. 
Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w dziale X. 8 SIWZ oraz dodatkowo 
oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” 

9. Zamawiający poprawia zgodnie z art. 87.2 ustawy Pzp w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 

 b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
      dokonania poprawek, 

a) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ nie powodujące istotnych  
      zmian w treści oferty, niezwłocznie powiadamiając Wykonawcę, którego oferta  

                  została poprawiona. 
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
1. Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego lub składać w jego siedzibie – sekretariat  

do dnia 11.12.2020 r. do godz. 09:00. 

http://www.mowmalbork.pl/
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2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie 
        zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. 
3. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 11.12.2020 r.                    

o godz. 09:15 . 
4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje zawarte w ofertach: 

 a) nazwy oraz adresy Wykonawców, 
 b) informacje dotyczące ceny, 
 c) termin wykonania zamówienia, 
 d) warunki płatności. 

XII. Kryteria oceny ofert i opis sposobu obliczenia ceny: 
1. Zamawiający będzie oceniał oferty w danym pakiecie według następujących kryteriów: 

 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena (koszt) 100 

 
2. Punkty przyznawane za podane wyżej kryterium będą liczone według następujących wzorów: 

Nr kryterium Wzór 

 
 

1 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof) * waga 
gdzie: 
- Cmin  - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
- Cof     - cena badanej oferty 
 

 
3. Końcowa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium nr 1 decyduje o miejscu jego oferty na 

zasadzie większa ilość punktów to wyższa pozycja. 
4. Wartość punktowa określana będzie do dwóch miejsc po przecinku. 

 
5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień 

do treści złożonej przez niego oferty. 
6. Cenę oferty i ceny jednostkowe danego produktu należy podać w PLN do dwóch miejsc po przecinku i wyliczyć 

na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy. cena musi zawierać koszty niezbędne do realizacji 
zamówienia (koszty dostawy, rabaty, upusty itp.) Sumaryczna cena wyliczona w indywidualnej kalkulacji 
wykonawcy winna odpowiadać cenie podanej w formularzu ofertowym (załącznik nr 1). 

XIII. Udzielenie zamówienia: 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym 

w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert. 
2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art.93 ustawy Pzp. 
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty  

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając: 

 nazwę (firmę) Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

 siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

 uzasadnienie jej wyboru, 

 nazwy (firmy) Wykonawców, którzy złożyli oferty, 

 siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, 

 punktacje przyznaną ofertom, 
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
    i  prawne, 
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,  
    podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
d) terminie, określonym zgodnie z art.94.1 lub 2 po którego upływie umowa w 
    sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta, 

4. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w dziale XIV. 3a) SIWZ Zamawiający umieści na stronie 
internetowej www.mowmalbork.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie niezwłocznie po 
wyborze najkorzystniejszej oferty. 

5. Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający podpisze w terminie określonym w 
ustawie Pzp art.94. 1 lub 2.  

 

http://www.mowmalbork.pl/
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6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93.1 ustawy Pzp. 

XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
W postępowaniu wniesienie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 
XV. Istotne postanowienia umowy: 
Istotne postanowienia umowy określa wzór projektu umowy (załącznik nr 6) do niniejszej 
SIWZ. 
XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej: 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 
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 Pzp. 

XVII. Aukcja elektroniczna: 
W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
XVIII. Inne: 
 
1. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 

postępowania. 
2. Załączniki do SIWZ: 

 
 a)  Załącznik nr 1 -   Formularz ofertowy  
 b)  Załącznik nr 2 -   Specyfikacja asortymentowo cenowa wg pakietów od 1 do 8  
 c)   Załącznik nr 3 -   Oświadczenie w związku z art. 22 ustawy Pzp 
 d)  Załącznik nr 4 -   Oświadczenie w związku z art. 24 ustawy Pzp 
 e)   Załącznik nr 5 -   Informacja o grupie kapitałowej art. 26 ust 2d Pzp 
 f)   Załącznik nr 6 -   Projekt umowy  
 g)  Załącznik nr 7 -  Oświadczenie o spełnieniu wymagań higieniczno sanitarnych 
 
 
 
 
Malbork  02.12.2020 
   
                Zatwierdzam 
                  Dyrektor MOW Malbork 
 
                  mgr Dariusz Miąskowski 
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Załącznik nr  1 do SIWZ 
Znak sprawy:  ZP – MOW / D / 2  / 2020 

 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
 

       Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 
       ul. Jagiellońska 94 
       82-200 Malbork 
 
Dane Wykonawcy: 
 
I.  Pełna nazwa ................................................................................................................................................ 
 
II. Adres ........................................................................................................................................................... 
. 
III. Tel. ................................................................ Fax ......................................................................... 
 
IV.  E-mail ..........................................................   NIP .......................................................................... 

 
Przedmiot zamówienia:  „ Artykuły spożywcze na 2021 rok dla MOW w Malborku  - 8 pakietów” 
Oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
ogłoszonego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku ul. Jagiellońska 94  

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia: 
 
PAKIET NR ………………………. 
Wartość  oferty netto (bez podatku VAT):…………………………………………… zł 
( słownie złotych………………………………………………………………………………………………………………….……………) 
Podatek VAT w wysokości: …………………………………………………….…………  zł 
Łączna wartość oferty brutto (z podatkiem VAT)…………………………….…. zł 
( słownie złotych………………………………………………………………………………………………………………..……………..) 
Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do dnia ……………………………………………..… 
Warunki płatności : przelew 14 dni. 
 
PAKIET NR ………………………. 
Wartość  oferty netto (bez podatku VAT):…………………………………………… zł 
( słownie złotych………………………………………………………………………………………………………….……………………) 
Podatek VAT w wysokości: …………………………………………………….…………  zł 
Łączna wartość oferty brutto (z podatkiem VAT)…………………………….…. zł 
( słownie złotych……………………………………………………………………………………………..………………………………..) 
Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do dnia ……………………………………..……..… 
Warunki płatności : przelew 14 dni. 
 
PAKIET NR ………………………. 
Wartość  oferty netto (bez podatku VAT):…………………………………………… zł 
( słownie złotych……………………………………………………………………………………………………………………….………) 
Podatek VAT w wysokości: …………………………………………………….…………  zł 
Łączna wartość oferty brutto (z podatkiem VAT)…………………………….…. zł 
( słownie złotych……………………………………………………………………………………………………………………..………..) 
Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do dnia ……………………………………………..… 
Warunki płatności : przelew 14 dni. 
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1.      Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 
2.      Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania. 
3.      Oświadczamy, że należymy /nie należymy * do grupy kapitałowej. 
         Uwaga: w przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia  

                          wraz z ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

4.      Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i   
          nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje konieczne do  
          przygotowania oferty. 
5.       Oświadczamy, że przedłożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ. 
6.       Oświadczamy, że postanowienia, które zostały zawarte w projekcie umowy zostały  
           przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się do jej podpisania w przypadku wyboru   
           naszej oferty. 
7.       Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
8.       Oświadczamy, że realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z    
          warunkami określonymi w SIWZ. 
9.       Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia (żywność) spełnia warunki  
          higieniczno – sanitarne zgodnie z aktualnymi przepisami o bezpieczeństwie żywości i   
          żywienia. 
10.     Oświadczamy, że zatrudnieni przy produkcji/dostawie przedmiotu zamówienia 
          pracownicy posiadają stosowne i aktualne przez cały okres trwania umowy dokumenty 
          wymagane przepisami sanitarno-epidemiologicznymi. 
11.   Oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie  
          zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
         o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem wyraźnie oznaczonych informacji na  
         stronach nr ……………………………………….. 
12.     Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 .. ....................................................................................................................................... 
 ... ...................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 

 
Informację o wyborze oferty prosimy przekazać na: 
 

a. E-mail ............................................................... 
 

b. Fax  .................................................................... 
 

c. Adres do korespondencji ...................................................................................... 
 

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

 
 

 
Data ....................................................  ............................................................ 
       Pieczęć i podpis przedstawiciela Wykonawcy 
       uprawnionego do składania ofert 
 
 
 
 

 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
Znak sprawy:  ZP – MOW / D / 2  / 2020 
 
 

Zamawiający: 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1  

ul. Jagiellońska 94 

82-200 Malbork 

Wykonawca: 
………………………………………………
……………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
………………………………………………
……………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa artykułów spożywczych dla 
MOW Nr 1 w Malborku, prowadzonego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 ul. Jagiellońska 94 
82-200 Malbork oświadczam, co następuje: 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w     Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia do ww. postępowania pkt 5 dokumentu. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
         ………………………………………… 

(podpis) 
 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do ww. postępowania pkt 5 dokumentu 
polegam, na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  
 
………………………………………………………………………………………….……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………w 
następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………….………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
         ………………………………………… 

                        (podpis) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Znak sprawy:  ZP – MOW / D / 2  / 2020 

 
 

Zamawiający: 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1  

ul. Jagiellońska 94 

82-200 Malbork 

Wykonawca: 
………………………………………………

……………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
………………………………………………

……………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. Dostawa artykułów spożywczych dla MOW – 8 pakietów prowadzonego przez Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy Nr 1 ul. Jagiellońska 94 82-200 Malbork oświadczam, co następuje: 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-

20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

…………….………. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia 

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

………………..……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

………………..……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

……………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 
 
 



 11 

 
 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

….................................. 
(pieczęć Wykonawcy) 
 
 
 
 

INFORMACJA  NA  PODSTAWIE 
art.26 ust.2d ustawy Pzp* 

 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym            
w trybie przetargu nieograniczonego pn: „ Artykuły spożywcze na 2021 rok dla MOW w Malborku  
- 8 pakietów”   zgodnie z art.26 ust.2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) 

 
1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w 

            rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
            (Dz. U. Nr 50, poz.331, z późn. zm.) 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1   

2   

3   

...   

 
 
 
…...........................,dnia …..................   …............................................................ 
      (Miejscowość)  (Data)         podpis/ y osoby/ osób upoważnionej/ ych 
         do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
    2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331, z późn. zm.) 
 
 
 
 
 
…...........................,dnia …..................   …............................................................ 
      (Miejscowość)  (Data)    podpis/ y osoby/ osób upoważnionej/ ych 
         do reprezentowania  Wykonawcy 

 
 
 
 

                                                 
* Należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2 
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Załącznik 6 do SIWZ 
Projekt umowy 

 
UMOWA NR …….. 

 
Poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych. 
 

Umowa zawarta w dniu ……………………….. 2021 r. w Malborku przez dyrektora jednostki budżetowej:  
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 
82-200 Malbork 
ul. Jagiellońska 94    
działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Malborskiego w imieniu Powiatu Malborskiego zwanym dalej 
Zamawiającym, który reprezentuje: mgr Dariusz Miąskowski zwany dalej Zamawiającym, 
a 
………………………………………………. 
Zwanym dalej Wykonawcą, który reprezentuje:  ……………………………….. 
O następującej treści: 
 

§ 1 
1. Na podstawie dokumentacji przygotowanej dla przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania oraz oferty 

przedstawionej przez Wykonawcę w tym postępowaniu będącej integralną częścią niniejszej umowy, Zamawiający 
zleca a Wykonawca zobowiązuje się do: ……………….. ,której ilość, rodzaj i cena poszczególnych asortymentów 
wymienione są w załączniku do umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z: 
a) warunkami określonymi w niniejszej umowie, 
b) warunkami wynikającymi z treści SIWZ . 

3. Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie, w szczególności 
odbierania przedmiotu umowy i zapłaty należnego wynagrodzenia. 

§ 2 
1. Zamówienie będzie realizowane przez okres: 12 miesięcy od 01 stycznia do 31 grudnia 2020r. 
2. Zamówienie będzie realizowane z częstotliwością:  …………………………………………..……………………… 
3. Strony ustalają, że cena przedmiotu umowy jest ceną stałą.  
4. W przypadku obniżki cen przez Wykonawcę nie wymaga się pisemnego aneksu do umowy. 
5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do dołączenia przy          
      każdorazowej dostawie częściowej przedmiotu umowy atestu, lub certyfikatu producenta 
      (np. Handlowy Dokument Identyfikacyjny – karta produktu, Świadectwo jakości). 

§ 3 
Cena za wykonanie zamówienia wynosi: ………………………………………………………………………………………………………………....……… 

§ 4 
1. Dostawa częściowa przedmiotu umowy odbywać się będzie na telefoniczne zamówienie aż do wyczerpania się 

ilości określonych w ofercie będącej załącznikiem do niniejszej umowy. 
2. Upoważnionym do składania zamówień na dostawy częściowe jest Karolina Kielawa - Statkiewicz i Jolanta 

Sawicka pracownik  Zamawiającego tel. 55 272-30-37 w 15 
3. Wykonawca upoważnia do przyjmowania zamówień na dostawy częściowe na nr tel. ………………………………………….. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń, co do zakresów częściowych, oraz do 

nie złożenia zamówienia na pełny zakres asortymentu objętego niniejszą umową, w przypadku zmniejszonego 
zapotrzebowania, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilościowej asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia pod 
warunkiem, że nie powoduje zwiększenia ceny brutto zamówienia. 

6. Strony dopuszczają możliwość zmiany asortymentu, gdy produkt nie będzie spełniał wymagań Zamawiającego, na 
produkt tożsamy spełniający wymagania. 

7. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie odebrane towary. 
8. Dostawa przedmiotu umowy dokonywana będzie środkami transportu Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. 

§ 5 
1. Dostarczany przedmiot umowy musi posiadać na opakowaniu następujące oznaczenia: 

 - nazwa produktu, 
 - waga, 
 - termin przydatności do spożycia lub minimalną datę trwałości, 
 - nazwa producenta, 
 - skład produktu wraz z alergenami i dodatkami do żywności 
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2. Dla każdego zaoferowanego produktu  którego nie można zidentyfikować w momencie dostawy do umowy 
dołączona zostaje karta produktu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 ) 

3. Wykonawca zapewni dostawę przedmiotu umowy o wysokiej jakości – Gatunek I. 
4. Jakiekolwiek zmiany w asortymencie lub gramaturze przedmiotu umowy odbywać się 

mogą wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złej jakości dostarczonego przedmiotu 

 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na artykuły odpowiedniej   jakości w terminie 2 dni. 
6. Wykonawca spełnia wymagania higieniczno – sanitarne zgodnie z aktualnymi przepisami o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia oraz działa zgodnie z zasadami systemu HACCP. 
§ 6 

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury, za dostarczoną dostawę częściową. 

2. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 
przesłanych za pośrednictwem platformy. 

3. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na wystawionej przez niego fakturze. 
4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. W przypadku zwłoki w zapłacie za dostarczony przedmiot umowy, Wykonawca może domagać się odsetek 

ustawowych za zwłokę. 
§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1% wynagrodzenia brutto opóźnionej dostawy 
częściowej, za każdy dzień ponad termin dostawy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 
niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca. 

3. Przyczynami rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, za które odpowiada Wykonawca będą:  
- trzykrotne nie zrealizowanie dostawy częściowej w sposób określony w § 2 ust.2 niniejszej umowy, 

             - nie wywiązanie się z obowiązku określonego w § 5 ust. 4 niniejszej umowy. 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych 

na zasadach ogólnych. 
§ 8 

1. W razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od wykonania umowy w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art.145 ustawy Pzp) 

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

3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
Załączniki: 
 

1. Specyfikacja asortymentowo-cenowa  ( pakiet nr ….…) 
2. Karty produktu (zgodnie ze specyfikacją) 

 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
Znak sprawy:  ZP – MOW / D / 2  / 2020 

 
 
 
 
 
…............................................. 
 (pieczęć Wykonawcy) 

 
 
 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym                                
w trybie przetargu nieograniczonego, pn:   „ Artykuły spożywcze na 2021 rok dla MOW w 
Malborku  - 8 pakietów” 
 
OŚWIADCZAMY, że podlegamy stałemu nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Sanepidu) lub 

Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171 z dnia 27 września 2006 roku, poz. 1225). 

 
OŚWIADCZAMY, że posiadamy aktualne zezwolenie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii 
na prowadzenie usług transportowych w zakresie przewozu żywności pochodzenia zwierzęcego 
(zgodnie z ustawą z 16 grudnia 2005 roku o produktach pochodzenia zwierzęcego) lub aktualne 
zezwolenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego (Sanepidu) na prowadzenie usług 
transportowych w zakresie przewozu żywności (zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia).  
 

OŚWIADCZAMY, iż przedsiębiorstwo ma wdrożony i stosuje system HACCP  
 
 

 

 

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

          pieczęć i podpis uprawnionego wykonawcy 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 
 

 
Wymagany od dostawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (przy podpisaniu 
umowy). Dotyczy każdego zaoferowanego produktu, którego nie można zidentyfikować w 
momencie dostawy. 

 
 

WZÓR 
 

KARTA PRODUKTU  
 

Data wystawienia: 
 
Dane producenta: 

 
Nazwa wskazująca na rodzaj produktu 
 

 

 
Wykaz wszystkich składników wraz z 
alergenami i dodatkami do żywności 
 

 

 
Data minimalnej trwałości  
 

 

 
Określenie kraju lub miejsca pochodzenia 
 

 

 
Zawartość netto 
 

 

 
Warunki przechowywania lub przygotowania 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


