
Krzczonów, dnia 15 grudnia 2015r.

Zapytanie Ofertowe nr 3/2015
Zapytanie Ofertowe – „Dostawa produktów spożywczych do Szkoły Podstawowej w Krzczonowie"

S p e c y f i k a c j a   I s t o t n y c h   W a r u n k ó w
Z a m ó w i e n i a (SIWZ) 

1. Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiający:
Szkoła Podstawowa w Krzczonowie
Krzczonów 41, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 35-17-008
fax. (41) 35-17-008
e-mail: spkrzczonow@wp.pl  
strona internetowa:  www.spkrzczonow.eu 

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia w trybie ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

3. Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa produktów spożywczych do Szkoły Podstawowej w Krzczonowie 

3.1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dowiezieniu produktów 
spożywczych do Szkoły Podstawowej w Krzczonowie

3.2. Opis przedmiotu zamówienia.

Część I - Dożywianie dzieci w Punkcie Przedszkolnym

Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem - 15
Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczanie zamawiającemu 
                         a) 15   porcji zupy wysokokalorycznej 500 ml,
                              b) 15  porcji chleba 100g,  
                              c)  15 miseczek jednorazowego użytku
                              d)  15  łyżek jednorazowego użytku.

Przedmiot  zamówienia  polega  na  przygotowaniu  z  zakupionych  przez  Wykonawcę  produktów  i
dostarczeniu do przedszkola posiłków -  codziennie przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych
od zajęć.
Dożywianie dzieci odbywać się będzie w okresie od 07.01.2016 do 31.07.2016 r. z wyłączeniem dni
wolnych od zajęć.
Zamawiający  oświadcza,  że  wskazana  powyżej  liczba  posiłków  ma  charakter  szacunkowy,  
a  rzeczywista  liczba  dziennych  zestawów  wynikać  będzie  z  bieżących  potrzeb  Zamawiającego  
i uzależniona będzie od obecności dzieci w przedszkolu.
Szacunkowa liczba dni, w których będą dostarczane posiłki to  133 dni(styczeń 12; luty 21; marzec 18;
kwiecień 21; maj 18; czerwiec 22; lipiec 21).

Część II - Dożywianie dzieci w Szkole

Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem - 22
Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczanie zamawiającemu 
                         a) 22   porcji zupy wysokokalorycznej 500 ml,
                              b) 22  porcji chleba 100g,  
                              c)  22 miseczek jednorazowego użytku
                              d)  22  łyżek jednorazowego użytku.

Przedmiot  zamówienia  polega  na  przygotowaniu  z  zakupionych  przez  Wykonawcę  produktów  i
dostarczeniu do przedszkola posiłków -  codziennie przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych
od zajęć.
Dożywianie dzieci odbywać się będzie w okresie od 07.01.2016 do 24.06.2016 r. z wyłączeniem dni
wolnych od zajęć.

http://www.spkrzczonow.eu/
mailto:spkrzczonow@wp.pl


Zamawiający  oświadcza,  że  wskazana  powyżej  liczba  posiłków  ma  charakter  szacunkowy,  
a  rzeczywista  liczba  dziennych  zestawów  wynikać  będzie  z  bieżących  potrzeb  Zamawiającego  
i uzależniona będzie od obecności dzieci w przedszkolu.
Szacunkowa liczba dni, w których będą dostarczane posiłki to  103 dni(styczeń 7; luty 21; marzec 18;
kwiecień 21; maj 18; czerwiec 18; ).

3.2.1. Dostawa produktów odbywać się będzie w czasie trwania zamówienia, miejscach i godzinach
ustalonych ustnie z kierownikiem placówki.

3.2.2.  Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia Wykonawcy ilości uczniów danego dnia, którzy
będą korzystać z posiłków.

 3.2.3. Wykonawca  odpowiada  za  zgodność,  jakość  dostarczonego  gorącego  posiłku  zgodnie  
z obowiązującymi w kraju normami Instytutu Żywności i Żywienia dzieci i młodzieży szkolnej. Posiłek,
sposób  jego  przygotowania  oraz  transport  powinien  odbywać  się  z  zachowaniem  odpowiednich
warunków higieniczno- sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących
przepisach  prawa,  w  szczególności  w  ustawie  z  dnia  25  sierpnia  2006  r.  
o  bezpieczeństwie  żywności  i  żywienia  (Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  136,  poz.  914  ze  zm.)  oraz  
w przepisach wykonawczych. 
 3.2.4. Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być
zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych produktów. Posiłek każdego dnia będzie inny.

3.2.5. Wykaz  posiłków  (jadłospis)  należy  z  tygodniowym  wyprzedzeniem  przedstawić  dyrektorowi
placówki. 
3.2.6  Wykonawca  przygotowywać  będzie  posiłki  zgodnie  z  zalecanymi  normami  żywieniowymi
opublikowanymi przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. 
3.2.7 Posiłki należy dostarczać termosach zapewniających temperaturę żywności zgodną z wymogami.
3.2.8  Wykonawca  będzie  dysponował  pojazdem  posiadającym  wymagane  zgody  na  transport
produktów żywienia, gwarantującym odpowiednią temperaturę oraz jakość przewożonych potraw. Za
spełnienie wszystkich warunków, wymogów sanitarnych odpowiada wykonawca.
3.2.9 Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  dokonywania  kontroli  w  trakcie  przygotowywania
posiłków w miejscu ich produkcji wykazanym przez Wykonawcę przez uprawnione służby. 
3.2.10  Zamawiający zastrzega sobie stałą cenę zamówionego posiłku w czasie trwania umowy bez
względu na zmianę cen produktów, z których przygotowany jest posiłek.
3.2.11 Zamawiający zastrzega, iż liczba dzieci korzystających posiłków może być w każdym miesiącu
inna, w zależności od liczby zgłoszeń.
3.2.12 W jadłospisie powinno się uwzględniać stosowanie diety: ogólnej, bezmlecznej, bezglutenowej
oraz  innych  diet  pokarmowych  w  zależności  od  indywidualnych  potrzeb  dzieci  zgodnie  
z informacją od Zamawiającego. 
3.2.13  Zamawiający  nie  dopuszcza,  żeby  w  ciągu  tygodnia  (5  dni)  wystąpiła  powtarzalność  tego
samego rodzaju posiłku.
3.2.18 Do  przygotowania  posiłków  należy  używać  produktów  wysokiej  jakości  zawsze  świeżych,
posiadające aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie z obowiązującymi
przepisami sanitarnymi i higienicznymi.

4. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia.

4.1 Część I - od 07-01-2016 do 31-07-2016

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia –Punkt Przedszkolny w Krzczonowie

Część II - od 07-01-2016 do 31-07-2016

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia –Szkoła Podstawowa w Krzczonowie

5. Opis sposobu udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:

6. . Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie:

a)   zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia  ze
wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ, 

b)     złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 

c) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;



d) posiadania wiedzy i doświadczenia;

e.   dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania
zamówienia.

7. Zamawiający  dokona  oceny  spełnienia  wymaganych  warunków  na  podstawie  załączonych  do  ofert
dokumentów. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców oparty
będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia

8. Informacje dotyczące warunków składania ofert:

a) Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie  dokumenty do niej  dołączone mogą być użyte jedynie w celu
sporządzenia oferty.

b) Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

c) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

Osoba uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Tomasz Paluch  Tel: 883305996

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać, w godz. od 08: 00 do 15: 00
pod wymienionym powyżej  numerem telefonu lub osobiście w siedzibie  prowadzącego postępowanie  po
uzgodnieniu telefonicznym.

10.      Termin związania z ofertą

Termin związania ofertą upływa po 10 dniach od daty terminu składania ofert.

11.      Opis sposobu przygotowania ofert
Ofertę należy złożyć według załączonego wzoru.

12.     Na  kopercie  oferty  należy  zamieścić  następujące  informacje:  Zapytanie  Ofertowe –  „Dostawa

produktów spożywczych do Szkoły Podstawowej w Krzczonowie"

13.      Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie 

w terminie do dnia  28 grudnia 2015r. do godziny 10:00.
(tel. 883305996)

14.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie bez otwierania.

15.      Miejsce i termin otwarcia ofert

a) Oferty zostaną otwarte w dniu 28 grudnia 2015r. o godzinie 10:05 w miejscu składania ofert

b) Wykonawcy  mogą  uczestniczyć  w  publicznej  sesji  otwarcia  ofert.  W  przypadku  nieobecności
Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert
na jego pisemny wniosek.

c) Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych
oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie, z
zastrzeżeniem zasad określonych w art. 26 ust 3.

d) Zamawiający  powiadomi  o  wynikach  postępowania  wszystkich  Wykonawców.  Wybranemu
Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

16.      Sposób obliczenia ceny oferty

a) Oferta  musi  zawierać  ostateczną,  sumaryczną  cenę  obejmującą  wszystkie  koszty  z
uwzględnieniem  wszystkich  opłat  i  podatków  ewentualnych  upustów  i  rabatów  oraz  innych
kosztów określonych w niniejszej SIWZ.

b) Cena musi  być  podana w  złotych polskich cyfrowo i  słownie,  w zaokrągleniu do drugiego
miejsca po przecinku.

c) Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą regulowane w złotych polskich. 

d) cena oferty  to  suma ofert z części I i części II zapytania ofertowego.



e) Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  ofert  wraz  z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

17.  Kryterium oceny ofert jest: cena (100 %).

a.   Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria  wyboru,  podpisując  umowę,  której  projekt  stanowi  załącznik  do  niniejszej  specyfikacji.
Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania lub wykonawca
zostanie powiadomiony w inny sposób. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez
któregoś z wykonawców środka ochrony prawnej. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca
zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

18.      Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy: 

a) Kopie wymaganych Decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego

19.      Zamawiający dopuszcza wypowiedzenie umowy z jednomiesięcznym wypowiedzeniem.

20.      Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ)

 Załącznik nr 1          - oświadczenia

 Załącznik nr 1          - oświadczenia

 Załącznik nr 3 - druk oferty cenowej

 Załącznik nr 4 - projekt umowy

Sporządził:

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie
                                                                                                                              Tomasz Paluch



Załącznik nr 1
...................... dnia ...........................    

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia spełniam warunki,
dotyczące:

1) posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania

zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności 
karnej z art. 297 KK

.........................................................
    (imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2

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

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam,  że  przystępując  po  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  nie  podlegam
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności 
karnej z art. 297 KK

.........................................................
    (imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy



Załącznik nr 3

O F E R T A  C E N O W A

Zapytanie Ofertowe – Zapytanie Ofertowe nr 3/2015

Nawiązując do SIWZ do składania oferty prowadzonej w trybie zapytania ofertowego na:

Zapytanie Ofertowe – „Dostawa produktów spożywczych do Szkoły Podstawowej w Krzczonowie"

oferujemy realizację przedmiotu zamówienia  objętego specyfikacją istotnych warunków zamówienia za:

CZĘŚĆ I - Punkt Przedszkolny

2) CENA BRUTTO DOŻYWIANIA  DLA 1 OSOBY DZIENNIE.  ……………….. ZŁ;      (W TYM VAT…………………)
SŁOWNIE: ................................................................................................................................... ZŁ

CZĘŚĆ I I - Szkoła

2) CENA BRUTTO       DLA 1 OSOBY DZIENNIE.  ……………….. ZŁ;               (W TYM VAT…………………)
SŁOWNIE: ................................................................................................................................... ZŁ

- oświadczamy, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia 

- oświadczamy,  że  uzyskaliśmy  od  Zamawiającego  wszelkich  informacji  niezbędnych  do  rzetelnego
sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ;

- oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i istotnymi postanowieniami umowy i nie wnosimy żadnych
zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, przez okres 30
dni od daty otwarcia ofert;

- oświadczamy,  że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym szczegółowej
charakterystyce przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 1  do SIWZ;

- oświadczamy,  że  zobowiązujemy  się,  w  przypadku  wyboru  naszej  oferty,  do  zawarcia  umowy  na
warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;

- oświadczamy, że jesteśmy (jestem) upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy;

- oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i
cała oferta składa się z .............  kartek

Załącznikami do niniejszej oferty są:

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

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

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

…………......................................................
imię i nazwisko, podpisy osób 

upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy



Załącznik nr 4                                                    PROJEKT UMOWY

UMOWA nr …………………….

zawarta w dniu ……………………... roku w Krzczonowie  między:

Szkołą Podstawową w Krzczonowie; Krzczonów 41
28 – 520 Opatowiec; NIP 662 16 86 327

reprezentowaną  przez: Dyrektora Szkoły Tomasza Palucha - zwanym w treści umowy Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………….. zwanym w treści umowy wykonawcą, 

o następującej treści:

§ 1
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usługi polegającej na przygotowaniu
i dostarczeniu posiłków zgodnie z zasadami określonymi poniżej:

1.1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dowiezieniu produktów 
spożywczych do Szkoły Podstawowej w Krzczonowie

Opis przedmiotu zamówienia.

Część I - Dożywianie dzieci w Punkcie Przedszkolnym

Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem - 15
Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczanie zamawiającemu 
                         a) 15   porcji zupy wysokokalorycznej 500 ml,
                              b) 15  porcji chleba 100g,  
                              c)  15 miseczek jednorazowego użytku
                              d)  15  łyżek jednorazowego użytku.

Przedmiot  zamówienia  polega  na  przygotowaniu  z  zakupionych  przez  Wykonawcę  produktów  i
dostarczeniu do przedszkola posiłków -  codziennie przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych
od zajęć.
Dożywianie dzieci odbywać się będzie w okresie od 07.01.2016 do 31.07.2016 r. z wyłączeniem dni
wolnych od zajęć.
Zamawiający  oświadcza,  że  wskazana  powyżej  liczba  posiłków  ma  charakter  szacunkowy,  
a  rzeczywista  liczba  dziennych  zestawów  wynikać  będzie  z  bieżących  potrzeb  Zamawiającego  
i uzależniona będzie od obecności dzieci w przedszkolu.
Szacunkowa liczba dni, w których będą dostarczane posiłki to  133 dni(styczeń 12; luty 21; marzec 18;
kwiecień 21; maj 18; czerwiec 22; lipiec 21).

Część II - Dożywianie dzieci w Szkole

Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem - 22
Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczanie zamawiającemu 
                         a) 22   porcji zupy wysokokalorycznej 500 ml,
                              b) 22  porcji chleba 100g,  
                              c)  22 miseczek jednorazowego użytku
                              d)  22  łyżek jednorazowego użytku.

Przedmiot  zamówienia  polega  na  przygotowaniu  z  zakupionych  przez  Wykonawcę  produktów  i
dostarczeniu do przedszkola posiłków -  codziennie przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych
od zajęć.
Dożywianie dzieci odbywać się będzie w okresie od 07.01.2016 do 24.06.2016 r. z wyłączeniem dni
wolnych od zajęć.
Zamawiający  oświadcza,  że  wskazana  powyżej  liczba  posiłków  ma  charakter  szacunkowy,  
a  rzeczywista  liczba  dziennych  zestawów  wynikać  będzie  z  bieżących  potrzeb  Zamawiającego  
i uzależniona będzie od obecności dzieci w przedszkolu.
Szacunkowa liczba dni, w których będą dostarczane posiłki to  103 dni(styczeń 7; luty 21; marzec 18;
kwiecień 21; maj 18; czerwiec 18; ).



1.2 Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia telefonicznie informacji o ilości dzieci, które będą w
danym dniu korzystać z posiłków.
1.3 Wykonawca  odpowiada  za  zgodność,  jakość  dostarczonego  gorącego  posiłku  zgodnie  
z obowiązującymi w kraju normami Instytutu Żywności i Żywienia dzieci i młodzieży szkolnej. Posiłek,
sposób  jego  przygotowania  oraz  transport  powinien  odbywać  się  z  zachowaniem  odpowiednich
warunków higieniczno- sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących
przepisach  prawa,  w  szczególności  w  ustawie  z  dnia  25  sierpnia  2006  r.  
o  bezpieczeństwie  żywności  i  żywienia  (Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  136,  poz.  914  ze  zm.)  oraz  
w przepisach wykonawczych. 
1.4  Posiłki  powinny  być  przygotowywane  zgodnie  z  zasadami  racjonalnego  żywienia,  muszą  być
zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych produktów. 
1.5 Posiłek  przygotowany  będzie  według  jadłospisu,  który  należy  z  tygodniowym  wyprzedzeniem
przedstawić dyrektorowi placówki. 
1.6  Wykonawca  przygotowywać  będzie  posiłki  zgodnie  z  zalecanymi  normami  żywieniowymi
opublikowanymi przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. 
1.7 Posiłki należy dostarczać termosach zapewniających temperaturę żywności zgodną z wymogami. 
1.8 Wykonawca będzie dysponował pojazdem posiadającym wymagane zgody na transport produktów
żywienia, gwarantującym odpowiednią temperaturę oraz jakość przewożonych potraw. Za spełnienie
wszystkich warunków, wymogów sanitarnych odpowiada wykonawca.
1.9 Do wykonawcy należy zapewnienie naczyń do wydania posiłków 
1.10 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli w trakcie przygotowywania posiłków
w miejscu ich produkcji wykazanym przez Wykonawcę przez uprawnione służby. 
1.11  Zamawiający  zastrzega sobie  stałą  cenę zamówionego  posiłku w czasie  trwania  umowy bez
względu na zmianę cen produktów, z których przygotowany jest posiłek.
1.12 Zamawiający zastrzega, iż liczba dzieci korzystających posiłków może być w każdym miesiącu
inna, w zależności od liczby zgłoszeń.
1.13 Zamawiający nie dopuszcza, żeby w ciągu tygodnia (5 dni) wystąpiła powtarzalność tego samego
rodzaju posiłku.
1.14 Do  przygotowania  posiłków  należy  używać  produktów  wysokiej  jakości  zawsze  świeżych,
posiadające aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie z obowiązującymi
przepisami sanitarnymi  i higienicznymi.

1.  Usługa  w ramach niniejszej umowy będzie realizowana przez Zleceniobiorcę w terminie od 07.01.2016 r. do

31.07.2016 r. część I i do 24.06.2016 część II z wyłączeniem dni wolnych od zajęć.
2. Zleceniobiorca do każdej części zapytania wystawia osobną fakturę. 

3. Zleceniobiorca jest zobowiązany przedstawić Zleceniodawcy propozycję jadłospisu opracowanego zgodnie z 

opisem wartości żywieniowych na każdy tydzień przed jego realizacją. Zleceniodawca ma prawo do zgłoszenia 
uwag do jadłospisu w terminie 3 dni od jego otrzymania. Zleceniobiorca jest zobowiązany uwzględnić 
zgłoszone uwagi i przedstawić nowy jadłospis Zleceniodawcy w terminie 2 dni od daty zgłoszenia uwag.

§ 2
1. Strony ustaliły:

a. dzienna stawka brutto za usługę dostarczenia  produktów spożywczych dla jednej osoby wynosi:
 
Część I   …………......................................... brutto.

część II ........................................................... brutto

b. za wykonanie usługi  Zleceniodawca wypłaci  Zleceniobiorcy wynagrodzenie po każdym zakończonym
miesiącu  świadczenia  usługi  na  podstawie  obliczenia  wynagrodzenia  ceny  jednostkowej  usługi
wymienionej w ust.1, uwzględniając faktyczną liczbę dostarczonych posiłków. 

2. Wynagrodzenie  za  cały  przedmiot  zamówienia  nie  może  przekroczyć  kwoty  ……………….  zł (słownie:
……………………………………………….).

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje koszty transportu posiłków do miejsca wskazanego w
przez Zamawiającego,  koszty opakowań w których posiłki będą transportowane, naczyń.

4. Zleceniodawca zobowiązuje się dokonać zapłaty na podstawie wystawionych faktur VAT przelewem na konto
bankowe Zleceniobiorcy wskazane w fakturze VAT.

5. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru posiłków potwierdzony podpisem osoby odbierającej
posiłki. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury za zrealizowana usługę.

§ 3
1. Zleceniodawca może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

1) zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 



2)    Zleceniobiorca nie rozpoczął usługi przygotowywania i dowożenia posiłków przez jeden dzień od daty
obowiązywania umowy,

3)    Zleceniobiorca przerwie świadczenie usługi przygotowywania i dowożenia posiłków przez dwa kolejne
dni,

4)    W razie  powtarzających  się  przypadków nienależytego wykonania  umowy.  Przez powtarzające  się
przypadki  nienależytego  wykonania  umowy  należy  rozumieć  trzykrotną,  uzasadnioną  reklamację
Zleceniodawcy.

2. Zleceniobiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku gdy Zleceniodawca dopuszcza się zwłoki
z zapłatą wynagrodzenia co najmniej za 1 miesiąc. 

   
§ 5

1. W sprawach nie uregulowanych tą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm. ) .
2. Spory  mogące  wyniknąć  na  tle  stosowania  niniejszej  umowy,  strony  poddają  rozstrzygnięciu  Sądu

właściwemu dla siedziby Zleceniodawcy.
      § 6

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

          Zamawiający Wykonawca

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