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Kolbuszowa, 06.11.2018 

 

Zapytanie ofertowe nr 8/2018 

na dostawę produktów żywnościowych do Przedszkola „Słoneczny Zakątek”  

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Przedszkole „Słoneczny Zakątek” Ewelina Mokrzycka, ul. Jana Pawła II 19, 36-100 

Kolbuszowa, NIP 8141565949, REGON 181128567. 

 

2. Tryb udzielania zamówienia 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną  

w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014 – 2020. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

 

3.1 CPV: 

15100000-9, 15112000-6; 15810000-9; 15220000-6; 15500000-3; 03142500-3; 0320000-3; 

15331170-9; 15800000-6. 

3.2 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do 

Przedszkola „Słoneczny Zakątek” w Kolbuszowej tj.  pieczywa, mięsa i wędlin, nabiału, 

produktów sypkich i pozostałych artykułów spożywczych, ryb, warzyw i owoców, warzyw i 

owoców mrożonych według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego, w ramach realizacji 

projektu pt. „Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Zakątek” - RPO WP 2014-2020, Oś 

priorytetowa IX, Działanie 9.1 Rozwój Edukacji Przedszkolnej.  

 

Przedmiot zamówienia obejmuje 7 części:  

a. Część I zamówienia - Mięso i wędliny 

CPV 15100000-9, 15112000-6; 
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Lp Rodzaj produktu Jednostka 

miary 

Ilość 

Dostawy  

1.  Filet drobiowy kg 960 

2.  Kiełbasa cienka do zupy typu 

Podwawelska, średnio rozdrobniona, parzona 100g produktu 

wyprodukowane ze 110g mięsa wieprzowego, min.70% mięsa 

kg 150 

3.  Kiełbasa krakowska sucha wieprzowa, min.85% mięsa kg 150 

4.  Schab b/k kg 960 

5.  Szynka wędzona wieprzowa, wędzona naturalne, mięso min. 95% kg 150 

6.  Kiełbasa szynkowa kg 40 

7.  Parówki drobiowe kg 200 

8.  Parówki wieprzowe kg 200 

9.  Łopatka wieprzowa kg 400 

10.  Pasztet drobiowy kg 70 

11.  Kości kulinarne kg 400 

 

b. Część II zamówienia - Pieczywo 

CPV 15810000-9 

Lp. Rodzaj produktu Jednostka 

miary 

Ilość 

  

1.  Chleb razowy (0,5kg mąka razowa, mąka pszenna, drożdże, 

olej, sól) 

szt. 450 

2.  Chleb zwykły (0,9 kg mąka pszenna, mąka żytnia, drożdże, 

olej, sól) 

szt. 450 

3.  Drożdże piekarskie op. 100 g szt. 400 

4.  Chleb graham 400 g szt. 450 

5.  Chleb razowy 400 g szt. 450 

6.  Chleb orkiszowy 400 g szt. 450 

 

c. Część III zamówienia - Ryby 

CPV 15220000-6 

Lp. Rodzaj produktu Jednostka 

miary 

Ilość  

1.  Mintaj mrożony filet b/s kg 300 

2.  Sola filet mrożony b/s kg 300 

3.  Paluszki rybne w panierce op. 6 kg. kg 240 

4.  Kostka rybna (sola) w panierce op. 6 kg. kg 180 
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d. Część IV zamówienia - Nabiał 

CPV 15500000-3; CPV – 03142500-3 

Lp. Rodzaj produktu Jednostka 

miary 

Ilość  

1.  Jajko M klasa A szt. 6 000 

2.  Jogurt z wsadem owocowym op.150g zawartość cukru w 

100g produktu nie więcej niż 10g 

szt. 5 000 

3.  Jogurt naturalny op.400 g bez cukru szt. 500 

4.  Masło osełkowe zawartość tłuszczu 82% opakowanie 300g szt. 500 

5.  Masło klarowane opakowanie 500 g szt. 24 

6.  Mleko 2% karton 1l l 2 500 

7.  Mleko 3,2 % karton 1l l 2 500 

8.  Śmietana 18% opakowanie 400 g szt. 450 

9.  Mleko ryżowe 1 l l 480 

10.  Ser żółty salami, 300 g  op. 144 

11.  Margaryna Palma 200 g op. 480 

12.  Ser twarogowy półtłusty kg. 700 

 

e. Część V zamówienia - Warzywa i owoce 

CPV 0320000-3; 

Lp Rodzaj produktu Jednostka 

miary 

Ilość  

1. Arbuz kg 120 

2. Banan Bio kg 250 

3. Brokuł szt. 60 

4. Burak ćwikłowy kg 600 

5. Cebula żółta kg 480 

6. Cebula czerwona kg 120 

7. Cytryna kg 120 

8. Gruszka (IX-II) kg 360 

9. Jabłko kg 360 

10. Kalafior szt. 70 

11. Kapusta biała kg 240 

12. Kapusta czerwona kg 240 

13. Kapusta kiszona wiadro 5kg kg 300 

14. Kapusta młoda sezonowo szt. 240 

15. Kapusta pekińska szt. 240 

16. Koperek świeży p 288 

17. Marchew kg 720 
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18. Natka pietruszki p 288 

19. Ogórek kiszony wiadro 3kg kg 240 

20. Ogórek świeży (VIII-X) kg 60 

21. Ogórek świeży (I-VI, XI-XII) kg 180 

22. Papryka (VIII-X) kg 9 

23. Papryka (I-VI, XI-XII) kg 27 

24. Pieczarka uprawna kg 36 

25. Pietruszka korzeń kg 36 

26. Pomidor (VIII-X) kg 60 

27. Pomidor (I-VI, XI-XII) kg 180 

28. Rzodkiewka p 96 

29. Seler korzeniowy kg 140 

30. Seler naciowy szt. 100 

31. Szczypiorek p 240 

32. Truskawka (VI) kg 240 

33. Mandarynka  kg. 360 

34. Ziemniaki późne kg 5 500 

35. Ziemniaki młode (VI) kg 500 

 

f. Część VI zamówienia - Mrożonki - warzywa i owoce 

CPV  15331170-9 

Lp. Rodzaj produktu Jednostka 

miary 

Ilość 

Dostawy  

1.  Mieszanka kompotowa 4 składnikowa op.2,5kg kg 230 

2.  Mieszanka owocowa 5 składnikowa op.2,5kg kg 220 

3.  Szpinak liście op.2,5 kg kg 40 

4.  Truskawka op. 2,5 kg kg. 100 

 

g. Część VII zamówienia - Produkty sypkie i pozostałe artykuły spożywcze 

CPV 15800000-6 

Lp. Nazwa artykułu Jednostka 

miary 

Ilość 

Dostawy  

MAKARONY 

1.  Makaron świderki op.400 g szt. 360 

2.  Makaron nitka cięta op.1kg szt. 350 

3.  Makaron muszelki op.400 g szt. 340 

4.  Makaron ryżowy op. 250 g szt. 300 

ZIOŁA I PRZYPRAWY 
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5.  Cukier wanilinowy op.10 g szt. 300 

6.  Cynamon mielony op.10 g szt. 250 

7. Liść laurowy op.100g szt. 250 

8. Majeranek otarty PET 500g szt. 60 

9. Oregano PET 180g szt. 50 

10. Papryka słodka mielona PET 500g szt. 30 

11. Pieprz czarny mielony op. 10g szt. 70 

12. Zioła prowansalskie 10 g szt. 60 

13. Czosnek granulowany 10 g szt. 60 

14. Proszek do pieczenia 20 g szt. 180 

15. Przyprawa do piernika 20 g szt. 60 

16. Soda oczyszczona 60 g szt. 60 

17. Ziele angielskie PET 600 g szt. 10 

KONSERWY, PRZETWORY OWOCOWE I WARZYWNE 

18. Groszek konserwowy słodki puszka 350 g szt. 144 

19. Koncentrat pomidorowy 30% puszka 900 g szt. 150 

20. Kukurydza konserwowa puszka 350 g szt. 140 

MAJONEZY, SOSY 

21. Keczup łagodny 193g pomidorów na 100g produktu skład: 

ocet sól, aromaty naturalne, słoik 350g 

szt. 120 

22. Majonez dekoracyjny bez octu (kielecki) słoik 700 g szt. 70 

23. Ocet jabłkowy 500 ml szt. 60 

ARTYKUŁY SYPKIE 

24. Cukier kryształ kg 600 

25. Cukier puder op.250g szt. 120 

26. Kasza jaglana op.400g szt. 240 

27. Kasza jęczmienna op.1kg kg 480 

28. Kasza manna op.0,5 kg kg 240 

29. Kaszka kukurydziana op.400g szt. 200 

30. Kasza pęczak op.1 kg szt. 480 

31. Mąka pszenna typ 450 op.1kg kg 1 300 

32. Mąka ziemniaczana, op. 1 kg kg 240 

33. Płatki jęczmienne błyskawiczne, op. 400 g szt. 110 

34. Płatki orkiszowe błyskawiczne, op.400 g szt. 110 

35. Płatki owsiane błyskawiczne, op.400 g szt. 110 

36. Płatki ryżowe błyskawiczne, op.400 g szt. 110 

37. Płatki żytnie błyskawiczne, op.400 g szt. 110 

38. Płatki jaglane błyskawiczne, op. 400 g  szt. 300 

39. Ryż biały, op.1kg kg 300 

40. Bułka tarta, op. 1 kg. kg. 450 
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TŁUSZCZE 

41. Olej rzepakowy rafinowany zawartość kwasów 

jednonienasyconych powyżej 50% i zawartość kwasów 

wielonienasyconych poniżej 40% 

l 6 500 

POZOSTAŁE PRODUKTY SPOŻYWCZE 

42. Chrupki kukurydziane typu Mlekołaki, różne rodzaje i 

smaki, op.600 g 

szt. 240 

43. Dżemy owocowe niskosłodzone różne smaki op. 300 g szt. 300 

44. Herbata różne rodzaje owocowa, aroniowa, melisa, czarna 

op. 100 torebek  

szt. 

 

200 

45. Kakao rozpuszczalne typu Puchatek, op. 600 g szt. 25 

46. Kawa inka rozpuszczalna szt. 36 

47. Syropy owocowe niskosłodzone, 400 ml szt. 60 

PRODUKTY SYPKIE EKOLOGICZNE I PRODUKOWANE W KONWENCJI 

produkty ekologiczne muszą posiadać upoważnienie Jednostki Certyfikującej w Rolnictwie 

Ekologicznym w Polsce spełniające wymogi określone w Rozp. Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 

czerwca w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Numery 

identyfikacyjne jednostek certyfikujących PL-EKO od 01 do 10 

48. Fasola biały Jaś BIO op.500 g szt. 60 

49. Groch żółty połówki BIO op.500 g szt. 60 

50. Szczaw w słoiku, op. 300 g szt. 50 

51. Żurek słoik 350 g produkowany w tradycji, bez 

konserwantów i sztucznych barwników 

szt. 240 

WODA 

52. Woda niegazowana mineralna niskosodowa lub 

średnio zmineralizowana 1,5 l 

szt. 2 000 

 

3.3. Miejscem wykonywania zamówienia jest Przedszkole "Słoneczny Zakątek" w 

Kolbuszowej z siedzibą przy ul. Handlowej 11 A, 36-100 Kolbuszowa. 

3.4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne 

części zamówienia od nr I do nr VII. Każda część przedmiotu zamówienia oceniana będzie 

odrębnie. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część. Oferta musi 

obejmować całość zamówienia z danej części. Za ofertę częściową uważa się ofertę 

złożoną na pełen asortyment dla danej części. W przypadku, gdy wykonawca oferuje 

asortyment w opakowaniach zawierających inną ilość niż wskazana w formularzu 

cenowym należy to zaznaczyć w tymże formularzu a ilość jednostek przeliczyć na 

wymaganą przez zamawiającego, do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie 

dopuszcza składania ofert niekompletnych (częściowych) w obrębie części.  

3.5 Wskazane w ramach poszczególnych części zamówienia ilości artykułów są ilościami 

szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania w całości przedmiotu 
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zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby będą mniejsze od 

zamawianych. Rozliczenia finansowe Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będą na 

podstawie ilości i rodzaju faktycznie dostarczonych do Zamawiającego produktów 

spożywczych i ich cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu 

cenowym.  

3.6. Wymagania związane z przedmiotem zamówienia: 

a. Oferowane produkty powinny spełniać wymagania wymienione w obowiązujących 

przepisach prawa (obowiązujące ustawy wraz z rozporządzeniami do nich oraz dyrektywy 

i rozporządzenia UE), dotyczących produkcji i obrotu żywności, a w szczególności w: 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2016 r. 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 (Dz. U. 2016, poz. 1154), 

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz.U. z 

2015 r. poz. 594 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy z dnia 21 grudnia 

2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tj.. Dz. U. z 2015 r. poz. 678 z 

późn. zm.),  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady  (WE) Nr 1333/2008 z 

dnia  16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności.   

b. Dostarczane artykuły powinny posiadać pierwszą klasę jakości (ze względu na 

charakter i właściwości produktu) i właściwy okres przydatności do spożycia, w 

opakowaniach dopuszczonych do kontaktu z żywnością, które powinny zabezpieczać 

produkt przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, czyste bez obcych zapachów, 

zabrudzeń, pleśni i uszkodzeń mechanicznych.  

c. Dostarczane produkty winny być świeże, pełnowartościowe, należytej jakości oraz 

dostarczane nie późnej niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla 

danego produktu, z zastrzeżeniem:  

- Pieczywo – wyprodukowane w dobie dostawy. 

- Przetwory mleczne z okresem przydatności do spożycia nie krótszym niż 5 dni od daty 

dostawy. 

- Mleko, pakowane w butelki z okresem przydatności do spożycia nie krótszym niż 3 dni 

od daty dostawy. 

- Mięso i drób z okresem ważności do spożycia nie krótszym niż 10 dni od daty dostawy. 
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- Jaja konsumpcyjne z okresem przydatności do spożycia nie krótszym niż 28 dni od daty 

dostawy. 

- Wszystkie produkty przetworzone dostarczane Zamawiającemu, muszą mieć 

zachowany odpowiedni termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 3 m-ce, natomiast 

przy produktach nieprzetworzonych termin ważności musi wynosić, minimum 7 dni – 

datowane na opakowaniu przez producenta, 

- Ryby i mrożonki z okresem przydatności do spożycia nie krótszym niż 30 dni od dnia 

dostawy, 

- Warzywa, owoce – świeże, produkty kierowane na rynek bezpośrednio po zbiorze, jak i 

po odpowiednim czasie przechowywania w warunkach zapewniających minimalne zmiany 

w wyglądzie i podstawowych parametrach opisujących ich własności. odpowiednio 

zapakowane, transport do Zamawiającego musi zapewniać pełnowartościowość 

produktów.  

- Przy dostawie jaj konsumpcyjnych oraz mięsa i wędlin, dostawca na żądanie 

zamawiającego, zobowiązany jest przedstawić handlowy dokument identyfikacyjny (HDI) 

zgodnie ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 

z 2014 poz. 1577 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem WE 853/2004 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy 

dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. UE L 139 

z dnia 30 kwietnia 2004 r.). Jaja konsumpcyjne muszą być oznakowane weterynaryjnym 

numerem zakładu. Dostawca na każde żądanie zamawiającego zobowiązany jest 

przedstawić stosowne zaświadczenie właściwego lekarza weterynarii poświadczające 

badanie dostarczanego mięsa.  Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest 

zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat, atest, 

handlowy dokument identyfikacyjny (HDI) potwierdzający zgodności z Polska Normą lub 

normami europejskimi.  

- Sól powinna mieć obniżoną zawartości sodu (sól sodowo – potasowa). 

- Dostawa mięsa, drobiu i przetworów mięsnych powinna odbywać się w zamkniętych 

opakowaniach lub pojemnikach plastikowych z pokrywami, posiadającymi stosowne 

atesty, pojemnikach plombowanych lub metkowanych, czystych i nieuszkodzonych. 

d. Jakość dostarczanych produktów powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami 

oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku/klasy. Produkty oznakowane mają być 
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zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 

2007 r. w sprawie oznakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29), tzn. 

muszą zawierać nazwę, wykaz i ilość składników lub kategorii składników, zawartość 

netto w opakowaniu, datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, 

warunki przechowywania, firmę i adres producenta lub przedsiębiorcy paczkującego 

środek spożywczy. Opakowania jednostkowe nie mogą być uszkodzone. Artykuły 

spożywcze mają posiadać odpowiedni okres przydatności do spożycia przewidziany dla 

danego artykułu.  

e. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostarczanych produktów 

(ukryte, nieukryte) oraz uszkodzenia powstałe w transporcie produktów. W przypadku 

dostarczenia artykułów nienadających się do spożycia zostaną one zwrócone wykonawcy 

na jego koszt. Świeży towar zostanie dostarczony zamawiającemu w tym samym dniu, 

na koszt wykonawcy w czasie nie dłuższym niż dwie godziny od wymaganej godziny 

dostawy właściwej dla danej części zamówienia. W przypadku dostarczenia mniejszych 

ilości niż wymaga zamawiający lub niezgodnych z zamówieniem, wykonawca 

zobowiązuje się do uzupełnienia na własny koszt (transport) brakujących ilości lub 

wymiany mylnie dostarczonego zamówienia w tym samym dniu na koszt wykonawcy w 

czasie nie dłuższym niż dwie godziny od wymaganej godziny dostawy właściwej dla 

danej części zamówienia. 

f. W przypadku niedotrzymania warunków powyżej określonych, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do zakupu brakujących artykułów żywnościowych u innego wykonawcy, a 

powstałymi w ten sposób kosztami zostanie obciążony wykonawca, z którym 

zamawiający zawarł umowę o udzielenie zamówienia publicznego. 

g. Dostawa zamówionych produktów winna być wykonywana środkami transportu 

spełniającymi wymogi sanitarne, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.), 

udokumentowane decyzją/opinią wydaną przez Państwowego Inspektora Sanitarnego lub 

Państwową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną dla danej grupy produktów, które 

wykonawca zobowiązany jest przedstawić przy dostawie na każde żądanie 

zamawiającego. Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować się aktualnym 

zaświadczeniem lekarskim do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz posiadać czystą 

odzież ochronną. 
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3.7 Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w formie zamówień 

cząstkowych zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Każde zamówienie cząstkowe 

będzie określało rodzaje zamawianych artykułów oraz ich ilości. Koszty dowozu, 

zabezpieczenia towaru, ubezpieczenia za czas przewozu, rozładunku i wniesienia do 

pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

3.8 Terminy dostaw: 

a. Mięso i wędliny- 3 razy w tygodniu do godz. 9.30 lub wg potrzeb 

b. Pieczywo - Codziennie do godziny 7:00 lub według potrzeb 

c. Nabiał - 2 razy w tygodniu do godz. 7.00 lub wg potrzeb 

d. Ryby - Czwartek do godziny 10:00 lub według potrzeb 

e. Warzywa i owoce - Poniedziałek do godziny 8:00, czwartek do godziny 8:00 lub wg 

potrzeb 

f. Mrożonki - warzywa i owoce - 2 razy w tygodniu do godziny 10 lub według potrzeb 

g. Produkty sypkie i pozostałe artykuły spożywcze - Poniedziałek do godziny 10:00 lub 

według potrzeb   

Nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia, określające typ produktu lub 

producenta, zostały podane przykładowo, a ich wskazanie ma na celu określenie 

minimalnych oczekiwanych parametrów jakościowych, a wskazana marka lub nazwa 

handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie produktów równoważnych tzn. nie gorszych w zakresie składu surowcowego 

niż produkty wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.  

Wykonawca może zaproponować produkt równoważny pod warunkiem, że posiadać on 

będzie te same walory smakowe, będzie posiadać ten sam skład, wagę i właściwości co 

produkt wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.  

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia - od dnia udzielenia zamówienia do 31 

października 2019 r. Dostawy w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem 

okresu przerw świątecznych, dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od zajęć. 

Miejsce realizacji zamówienia – ulica Handlowa 11 A, 36-100 Kolbuszowa. 

5. Wykonawca wystawiać będzie faktury/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie 

wykonana liczbą dostaw, 
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6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tych warunków 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące: 

a. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna warunek za 

spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku składając odpowiednie 

oświadczenie. 

b. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 

potwierdzi spełnianie tego warunku składając odpowiednie oświadczenie 

c. Dysponowania odpowiednim potencjałem ekonomicznym lub finansowym. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnianie tego 

warunku składając odpowiednie oświadczenie   

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu. 

Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania  

W postępowaniu nie mogą brać udział Wykonawcy, którzy są powiązani z Zamawiającym 

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć 

wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające w szczególności na:  

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

Razem z ofertą należy złożyć oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego z 

Zamawiającym stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.  

 

7. Zmiany umowy 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień treści zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia 

następujących okoliczności: 

a. zmiana terminu przewidzianego na zakończenie dostawy 

b. zmiany spowodowane: 



12 
 

- siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem 

ofertowym,  

- zmianą obowiązującej stawki podatku VAT, 

- zmianą unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na 

realizację umowy 

- zmianami formalno-organizacyjnymi. 

 

Przewidziane wyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią 

uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Warunki 

zmiany umowy nie przyznają Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenia o zmianę zawartej 

umowy. 

 

8. Kryteria oceny ofert: 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zastosowane kryteria: 

 – cena oferty brutto – waga 100 %. 

 

Opis sposobu obliczania kryterium ceny 

 

Cena (100%) – liczba punktów, w ramach kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny 

najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez 

wagę kryterium, która wynosi 100, wg. wzoru: 

 

𝐶 = (
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑏
) ∗ 100 

gdzie: 

C- liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny, 

C min. – cena najtańszej oferty, 

C b – cena badanej oferty. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 100 pkt. 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów.  

Jeżeli w postępowaniu zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

9. Kontakt z Wykonawcami  

Dodatkowych informacji w sprawie zamówienia udziela Pani Ewelina Mokrzycka, tel. 533 038 

500 

10. Sposób, termin i miejsce składania ofert 
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a. Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego. Do formularza oferty należy załączyć formularz cenowy sporządzony dla 

poszczególnych części zamówienia (załącznik nr 2) oraz oświadczenia (załączniki nr 3 i 

4). Strony oferty i wszystkich załączników powinny być trwale ze sobą połączone i 

ponumerowane. Każda poprawka w treści oferty powinna być parafowana przez 

Wykonawcę. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

b. Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę 

produktów żywnościowych do Przedszkola „Słoneczny Zakątek”, na kopercie należy 

umieścić dane adresowe oferenta. 

c. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać listownie na 

adres Zamawiającego ul. Handlowa 11A, 36-100 Kolbuszowa. 

d. Termin składania ofert – 15.11.2018, godz.12.00, siedziba Zamawiającego – ul. 

Handlowa 11 A, 36-100 Kolbuszowa. 

11. Pozostałe informacje: 

W przypadku przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem ofertowym lub 

niespełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z 

niniejszego postępowania i nie będzie dalej uwzględniana przy ocenie.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

-   zmiany lub unieważnienia niniejszego ogłoszenia, 

-   zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego, 

- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do 

pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

-   wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnienia złożonej oferty.  

W przypadku wyboru oferty oraz podpisania umowy, płatności przekazywane będą na 

wskazany numer konta w terminie do 14 dni, po przedłożeniu faktury lub rachunku (nie częściej 

niż raz na miesiąc. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny. 

  Dyrektor Przedszkola  

mgr Ewelina Mokrzycka  

 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty 

2. Formularz cenowy do poszczególnych części zamówienia 

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

4. Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego 

5. Projekt umowy. 
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Załącznik nr 1 

…………………………………. 

…………………………………. 

………………….………………. 

     (nazwa, adres Wykonawcy, NIP, REGON) 

      Przedszkole "Słoneczny Zakątek" 

      Ewelina Mokrzycka, ul. Jana Pawła II 19 

      36-100 Kolbuszowa 

        

 

Formularz ofertowy 

na dostawę produktów żywnościowych do Przedszkola „Słoneczny Zakątek”  

 

1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia tj. dostarczanie produktów 

żywnościowych do Przedszkola „Słoneczny Zakątek” w Kolbuszowej do dnia 31.10.2019 

roku, zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym za cenę: 

Część I zamówienia  Łączna cena netto: ......................................zł 

Podatek VAT (.....%) ................................ zł 

Łączna cena brutto: ...................................zł 

Część II zamówienia  Łączna cena netto: .....................................zł 

Podatek VAT (.....%) ................................ zł 

Łączna cena brutto: ...................................zł 

Część III zamówienia  Łączna cena netto: .....................................zł 

Podatek VAT (.....%) ................................ zł 

Łączna cena brutto: ...................................zł 

Część IV zamówienia  Łączna cena netto: .....................................zł 

Podatek VAT (.....%) ................................ zł 

Łączna cena brutto: ...................................zł 
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Część V zamówienia  Łączna cena netto: .....................................zł 

Podatek VAT (.....%) ................................ zł 

Łączna cena brutto: ...................................zł 

Część VI zamówienia  Łączna cena netto: .....................................zł 

Podatek VAT (.....%) ................................ zł 

Łączna cena brutto: ...................................zł 

Część VII zamówienia  Łączna cena netto: .....................................zł 

Podatek VAT (.....%) ................................ zł 

Łączna cena brutto: ...................................zł 

 

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2019 r. (z 

wyłączeniem dni wolnych wynikający z organizacji roku szkolnego). 

3. Oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz projektem 

umowy i nie wnosimy zastrzeżeń, 

2) produkty spożywcze, które zamierzam(y) dostarczać spełniają wymagania określone                                

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2016 r. 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 (Dz. U. z 2016 poz. 

1154). 

3) uzyskaliśmy wszystkie informacje konieczne do przygotowania oferty. 

4) w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 

 

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

       (data, miejscowość)       (pieczęć, podpis) 
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          Załącznik nr 2  

 

FORMULARZ CENOWY 

 

Część I zamówienia - Mięso i wędliny 

CPV 15100000-9, 15112000-6 

 

LP Nazwa produktu Jednost
ka 
miary 

Ilość Cena 
jednostkow
a netto 

Stawka 
podatku 
VAT (…. 
%) 

Wartość 
netto 

Cena 
jednostkow
a brutto 

Wartość 
brutto  

1. 

 

Filet drobiowy kg 960  

    

2. Kiełbasa cienka do zupy 

typu 

Podwawelska, średnio 

rozdrobniona, parzona 

100g produktu 

wyprodukowane ze 110g 

mięsa wieprzowego, 

min.70% mięsa 

kg 150 
 

        

3. Kiełbasa krakowska 

sucha wieprzowa, 

min.85% mięsa 

kg 150 
 

        

4. Schab b/k kg 960 
 

        

5. Szynka wędzona 

wieprzowa, wędzona 

naturalne, mięso min. 

95% 

kg 150 
 

        

6. Kiełbasa szynkowa kg 40 
 

        

7. Parówki drobiowe kg 200 
 

        

8. Parówki wieprzowe kg 200 
 

    
9. Łopatka wieprzowa kg 400 

 

    
10. Pasztet drobiowy kg 70 

 

    
11. Kości kulinarne kg 400 

 

    
 Razem xx xx xx xx  xx  

 

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

       (data, miejscowość)       (pieczęć, podpis) 
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Załącznik nr 2  

 

 

FORMULARZ CENOWY 

 

Część II zamówienia - Pieczywo 

CPV 15810000-9 

LP Nazwa produktu Jednost
ka 
miary 

Ilość Cena 
jednostkow
a netto 

Stawka 
podatku 
VAT (…. 
%) 

Wartość 
netto 

Cena 
jednostkow
a brutto 

Wartość 
brutto  

1. Chleb razowy (0,5kg 

mąka razowa, mąka 

pszenna, drożdże, olej, 

sól) 

szt. 450 
 

        

2. Chleb zwykły (0,9kg 

mąka pszenna, mąka 

żytnia, drożdże, olej, sól) 

szt. 450 
 

        

3. Drożdże piekarskie 

op.100 g 

szt. 400 
 

    
4. Chleb graham 400 g szt. 450 

 

    
5. Chleb razowy 400 g szt. 450 

 

    
6. Chleb orkiszowy 400 g szt. 450      
 Razem xx xx xx xx  xx  

 

 

 

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

       (data, miejscowość)       (pieczęć, podpis) 
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           Załącznik nr 2  

 

FORMULARZ CENOWY 

 

Część III zamówienia - RYBY 

CPV 15220000-6 

 

LP Nazwa produktu Jednost
ka 
miary 

Ilość Cena 
jednostkow
a netto 

Stawka 
podatku 
VAT (…. 
%) 

Wartość 
netto 

Cena 
jednostkow
a brutto 

Wartość 
brutto  

1 Mintaj mrożony filet b/s kg 300 
 

        

2 Sola filet mrożony b/s kg 300 
 

        

3 Paluszki rybne w 

panierce, op. 6 kg 

kg 240 
 

        

4 Kostka rybna (sola) w 

panierce 

kg 180 
 

        
 Razem xx xx xx xx  xx  

 

 

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

       (data, miejscowość)       (pieczęć, podpis) 
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          Załącznik nr 2  

 

FORMULARZ CENOWY 

Część IV zamówienia - NABIAŁ 

CPV 15500000-3; CPV – 03142500-3 

LP Nazwa produktu Jednost
ka 
miary 

Ilość Cena 
jednostkow
a netto 

Stawka 
podatku 
VAT (…. 
%) 

Wartość 
netto 

Cena 
jednostkow
a brutto 

Wartość 
brutto  

1 Jajko M klasa A szt. 6 000 
 

        

2 Jogurt z wsadem 

owocowym op.150g 

zawartość cukru w 100g 

produktu nie więcej niż 

10 g 

szt. 5 000 
 

    
3 Jogurt naturalny 

op.400g bez cukru 

szt. 500 
 

    
4 Masło osełkowe 

zawartość tłuszczu 82% 

opakowanie 300g 

szt. 500 
 

    
5 Masło klarowane 

opakowanie 500 g 

szt. 24 
 

        

6 Mleko 2% karton 1l l 2500 
 

        

7 Mleko 3,8% karton 1l l 2500 
 

        

8 Śmietana 18% 

opakowanie 400g 

szt. 450 
 

    
9 Mleko ryżowe 1 l l 480  

    

10 Ser żółty salami, op. 300 

g 

op. 144  

    

11 Margaryna Palma, op. 

200 g 

op. 480  

    

12 Ser twarogowy półtłusty kg 700 
 

    
 Razem xx xx xx xx  xx  

 

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

       (data, miejscowość)       (pieczęć, podpis) 
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           Załącznik nr 2  

 

FORMULARZ CENOWY 

 

Część V zamówienia - Warzywa i owoce 

CPV 0320000-3; 

LP Nazwa produktu Jednost
ka 
miary 

Ilość Cena 
jednostkow
a netto 

Stawka 
podatku 
VAT (…. 
%) 

Wartość 
netto 

Cena 
jednostkow
a brutto 

Wartość 
brutto  

1 Arbuz kg 120 
 

    
2 Banan Bio kg 250 

 

    
3 Brokuł szt. 60 

 

    
4 Burak ćwikłowy kg 600 

 

        

5 Cebula żółta kg 480 
 

        

6 Cebula czerwona kg 120 
 

    
7 Cytryna kg 120 

 

    
8 Gruszka (IX-II) kg 360 

 

    
9 Jabłko kg 360 

 

    
10 Kalafior szt. 70 

 

    
11 Kapusta biała kg 240 

 

    
12 Kapusta czerwona kg 240 

 

    
13 Kapusta kiszona wiadro 5 

kg 

kg 300 
 

    
14 Kapusta młoda sezonowo szt. 240 

 

    
15 Kapusta pekińska kg 240 

 

    
16 Koperek świeży p 288 

 

    
17 Marchew kg 720 

 

    
18 Natka pietruszki p 288 

 

    
19 Ogórek kiszony wiadro, 

op. 700 g 

kg 240 
 

    
20 Ogórek świeży (VIII-X) kg 60 

 

    
21 Ogórek świeży (I-VI , 

XI-XII) 

kg 180 
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22 Papryka (VIII-X) kg 9 
 

    
23 Papryka (I-VI , XI-XII) kg 27 

 

    
24 Pieczarka uprawna kg 36 

 

    
25 Pietruszka korzeń kg 36 

 

    
26 Pomidor (VIII-X) kg 60 

 

    
27 Pomidor (I-VI , XI-XII) kg 180 

 

    
28 Rzodkiewka p 96 

 

    
29 Seler korzeniowy kg 140 

 

    
30 Seler naciowy szt. 100 

 

    
31 Szczypiorek p 240 

 

    
32 Truskawka (VI) kg 240 

 

    
33 Mandarynka  kg 360  

    

34 Ziemniaki późne kg 5 500 
 

    
35 Ziemniaki młode (VI) kg 500 

 

    
 Razem xx xx xx xx  xx  

 

 

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

       (data, miejscowość)       (pieczęć, podpis) 
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           Załącznik nr 2  

 

FORMULARZ CENOWY 

Część VI zamówienia - Mrożonki - warzywa i owoce 

CPV  15331170-9 

LP Nazwa produktu Jednost
ka 
miary 

Ilość Cena 
jednostkow
a netto 

Stawka 
podatku 
VAT (…. 
%) 

Wartość 
netto 

Cena 
jednostkow
a brutto 

Wartość 
brutto  

1. Mieszanka kompotowa 4 

składnikowa op.2,5kg 

kg 230 
 

    
2. Mieszanka owocowa 5 

składnikowa op.2,5kg 
kg 220 

 

    
3. Szpinak liście op.2,5kg kg 40 

 

    
4. Truskawka, op. 2,5 kg kg. 100 

 

    
 Razem xx xx xx xx  xx  

 

 

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

       (data, miejscowość)       (pieczęć, podpis) 
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Załącznik nr 2  

 

FORMULARZ CENOWY 

 

Część VII zamówienia - Produkty sypkie i pozostałe artykuły spożywcze 

CPV 15800000-6 

 

LP Nazwa produktu Jednost
ka 
miary 

Ilość Cena 
jednostkow
a netto 

Stawka 
podatku 
VAT (…. 
%) 

Wartość 
netto 

Cena 
jednostkow
a brutto 

Wartość 
brutto  

1. Makaron świderki op.400 

g 

szt. 360 
 

    
2. Makaron nitka cięta 

op.1kg 

szt. 350 
 

        

3. Makaron muszelki, 

op.400g 

szt. 340 
 

    
4. Makaron ryżowy, op. 250 

g 

szt. 300 
 

        

5. Cukier wanilinowy 

op.10g 

szt. 300 
 

        

6. Cynamon mielony op.10g szt. 250 
 

    
7. Liść laurowy op.100g szt. 250 

 

    
8. Majeranek otarty PET 

500g 
szt. 60 

 

    
9. Oregano PET 180g szt. 50 

 

    
10. Papryka słodka mielona 

PET 500g 

szt. 30 
 

    
11. Pieprz czarny mielony 

op. 10g 

szt. 70 
 

    
12. Ziele angielskie PET 

600g 

szt. 10 
 

    
13. Zioła prowansalskie, 10 g szt. 60  

    

14. Czosnek granulowany, 10 

g 
szt. 60  

    

15. Proszek do pieczenia, 20 

g 
szt. 180  

    

16. Przyprawa do piernika, 

20 g 
szt. 60  

    

17. Soda oczyszczona, 60 g szt. 60      

18. Groszek konserwowy 

słodki puszka 350g 

szt. 144 
 

    
19. Koncentrat pomidorowy 

30% puszka 800g 

szt. 150 
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20. Kukurydza konserwowa 

puszka 350g 

szt. 140 
 

    
21. Keczup łagodny 193g 

pomidorów na 100g 

produktu skład: ocet sól, 

aromaty naturalne, słoik 

350g 

szt. 120 
 

    
22. Majonez dekoracyjny bez 

octu słoik 700g 

szt. 70 
 

    
23. Ocet jabłkowy 500 ml  szt. 60 

 

    
24. Cukier kryształ kg 600 

 

    
25. Cukier puder op.250g szt. 120 

 

    
26. Kasza jaglana op.400g szt. 240 

 

    
27. Kasza jęczmienna op.1kg kg 480 

 

    
28. Kasza manna op.1kg kg 240 

 

    
29. Kaszka kukurydziana 

op.400g 

szt. 200 
 

    
30. Kasza pęczak op.500g szt. 480 

 

    
31. Mąka pszenna typ 450 

op.1kg 

kg 1300 
 

    
32. Mąka ziemniaczana, 1 

kg. 

kg. 240  

    

33. Płatki jęczmienne 

błyskawiczne op.400g 

szt. 110 
 

    
34. Płatki orkiszowe 

błyskawiczne op.400g 

szt. 110 
 

    
35. Płatki owsiane 

błyskawiczne op.400g 

szt. 110 
 

    
36. Płatki ryżowe 

błyskawiczne op.400g 

szt. 110 
 

    
37. Płatki żytnie 

błyskawiczne op.400g 

szt. 110 
 

    
38. Płatki jaglane 

błyskawiczne, op. 400 g 

szt. 110  

    

39. Ryż biały op.1kg kg 300 
 

    
40. Bułka tarta, op.1kg kg 450 

 

    
41. Olej rzepakowy 

rafinowany zawartość 

kwasów 

jednonienasyconych 

powyżej 50% i zawartość 

kwasów 

wielonienasyconych 

poniżej 40% 

l 6 500 
 

    
42. Chrupki kukurydziane 

op.600 g 

szt. 240 
 

    
43. Dżemy owocowe 

niskosłodzone różne 

smaki op. 300 g 

szt. 300 
 

    
44. Herbata różne rodzaje   szt.  200 

 

    
45. Kakao rozpuszczalne 

typu Puchatek, op. 600 g 

szt. 25 
 

    
46. Kawa inka rozpuszczalna szt. 36 

 

    
47. Syropy owocowe 

niskosłodzone, 400 ml 

szt. 60 
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48. Fasola biały Jaś BIO 

op.400g 

szt. 60 
 

    
49. Groch żółty połówki BIO 

op.400g 

szt. 60 
 

    
50. Szczaw w słoiku, 300 g szt. 50      

51. Żurek słoik 350g 

produkowany w tradycji, 

bez konserwantów i 

sztucznych barwników 

szt. 240 
 

    
52. Woda niegazowana 

mineralna niskosodowa 

lub średnio 

zmineralizowana 1,5 l 

szt. 2 000 
 

    
 Razem xx xx xx xx  xx  

 

 

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

       (data, miejscowość)       (pieczęć, podpis) 
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Załącznik nr 3 

 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

Oświadczam, iż: 

a. Posiadam/-y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

b. Dysponuję/-my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

c. Dysponuję /-my odpowiednim potencjałem ekonomicznym lub finansowym zapewniającym 

wykonanie zamówienia. 

 

 

 

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

(data, miejscowość) (pieczęć, podpis/y Wykonawcy lub 

osoby(osób) uprawnionych do 

występowania w imieniu 

Wykonawcy/Wykonawców) 
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Załącznik nr 4  

 

Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego 

 

 

Niniejszym oświadczam, iż …………………….………………..………………………… 

       (nazwa i adres Wykonawcy)  

nie jest powiązany/a z Zamawiającym, tj.  Panią Eweliną Mokrzycką prowadzącą Przedszkole 

„Słoneczny Zakątek”, osobowo lub kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności 

na:  

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

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

(data, miejscowość) (pieczęć, podpis/y Wykonawcy lub 

osoby(osób) uprawnionych do występowania 

w imieniu Wykonawcy/Wykonawców) 


