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         Krasocin, 02.04.2021r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-5/2021 
 
Dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin w ramach projektu „Utworzenie publicznego żłobka  
w Krasocinie” realizowanego przez Gminę Krasocin nr wniosku RPSW.08.01.01-26-0006/20 
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 8 Rozwój edukacji i aktywne 
społeczeństwo, działanie 8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do 
zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.1 
Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe) 
 
I. Zamawiający:  
Żłobek Gminny „Wesoły Wiatraczek” w Krasocinie  
ul. 1 Maja 10a, 29-105 Krasocin 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego 
o wartości poniżej 130 tys. złotych.  
 
II. Przedmiot zamówienia 
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
Kody CPV:  
15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne  
15800000-6 Różne produkty spożywcze 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów spożywczych z kategorii: "MIĘSO, PRODUKTY 
MIĘSNE,WĘDLINY" 
 

L.p. Nazwa produktu j.m. Ilość 
 

1 2 3 4  

1 Cielęcina  kg 3  

2 Filet z kurczaka kg 20  

3 Filet z indyka kg 5  

4 Kiełbasa krakowska sucha 
wieprzowa min. 90 % 
mięsa 

kg 15  

5 Łopatka bez kości kg 20  

6 Polędwica wieprzowa kg 4  

7 Polędwica wieprzowa 
wędzona min. 90 % mięsa  

kg 10  

8 Parówki z zawartością 
mięsa powyżej 90% 

kg 10  

9 Schab  kg 15  
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10 
Szynka drobiowa 
gotowana min. 90 % mięsa 

kg  7  

11 Wołowina - polędwica kg 5  

12 Szynka wieprzowa min. 90 
% mięsa 

kg 5  

13 Pasztet z pieca                                                                kg 5  

14 Cienka kiełbasa 
wysokogatunkowa 

kg 5  

15 Pałki z kurczaka kg 15  

16 Kurczak świeży kg 30  

17 Golonka z indyka kg 10  

18 Ćwiartki z kurczaka kg 20  

19 Kości schabowe kg 40  

 
Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 120 dni kalendarzowych.  
Dostawa artykułów spożywczych będzie realizowana sukcesywnie. Termin realizacji zamówienia to 2 
dni kalendarze od momentu złożenia zamówienia. Oznacza to, że dostawa będzie odbywała się do 
żłobka kilka razy w tygodniu.  
Lokalizacja obiektu: ul. 1 Maja 10a, 29-105 Krasocin 
 
 

Dostarczane artykuły muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa 
dotyczącego żywności w szczególności: 

- Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2021 ze zm.). 

- Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych. (t.j.  

Dz. U z 2019 r. poz. 2178 ze zm.). 

- Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. 

ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. 

bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. 

- Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.  

w sprawie higieny środków spożywczych. 

 - Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 

2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz 

uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG. 

- Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie 

znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29 ze zm.). 

Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane w asortymencie, ilościach i terminach 
wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego w zamówieniu oraz w opakowaniach przewidzianych 
w umowie - pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy i dokonania zapłaty. 
 



 

 
  

 

3 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość w formie pisemnej zmniejszenia przyjętych ilości,  
w sytuacjach których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia (np. zmiany ilości 
żywionych osób). Wartością umowy będzie wówczas końcowa wartość faktycznie zrealizowanych 
dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków spowodowanych zmniejszeniem ilości  
i wartości dostaw przewidzianych w niniejszym Zapytaniu. 
 
Zamawiający informuje, że przy dostawie artykułów stosuje prawo opcji, co oznacza, że podana ilość 
artykułów jest wielkością maksymalną, którą należy przyjąć do obliczenia oferty cenowej. 
Gwarantowana ilość artykułów która zostanie zamówiona i odebrana to 30% wartości wskazanej  
w opisie przedmiotu zamówienia. 
 
IV.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków. 
 
1.  O udzielenia zamówienia mogą się ubiegać podmioty, które spełniają warunki dotyczące: 

• zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 
• uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów; 
• sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  
• zdolności technicznej lub zawodowej.  

Na potwierdzenie spełniania tych wymogów należy złożyć podpisany formularz ofertowy wypełniając 
pkt. 6. 
 
2. Wykluczeni zostaną wykonawcy powiązani z Zamawiającym 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 
wykonującym i w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,    

• 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 kuratel. 

Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia zawartego  
w formularzu ofertowym (pkt. 7).  
 
V. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Wykonawca podaje w ofercie cenę ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia                        
w wysokości brutto. Ocenie będzie podlegała cena ryczałtowa za wykonanie całego zakresu dostawy 
i stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umówionego rezultatu bez względu na 
ujawnione w toku realizacji zlecenia okoliczności oraz zdarzenia. Wskazana cena ryczałtowa nie może 
ulec zmianie z zastrzeżeniem zmiany urzędowej stawki VAT lub na żądanie Zamawiającego 
ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. W przypadku osób fizycznych nie 
prowadzących działalności gospodarczej kwota brutto oznacza także koszty pracodawcy.  
2. Wykonawca obowiązany jest złożyć ofertę z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 1 do Zapytania.  
Cenę oferty należy podać w kwocie brutto PLN cyfrowo i słownie.   
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3. Przed sporządzeniem oferty, każdy z oferentów powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia, 
warunkami, w jakich wykonywane będzie zadanie; wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy  
z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Cenę ofertową wykonawca wylicza sam i na swoją 
odpowiedzialność. 
4. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.  
 
5. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.    
Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest: 
cena brutto–  100 % 
Sposób oceny ofert. 
Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru: 
 
                         C min. 
              C =  ------------  x 100                              
                         C bad. 
 
gdzie: 
C      – ilość punktów oferty badanej 
C min. – cena minimalna spośród wszystkich ważnych ofert 
C bad. – cena oferty badanej 
     Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. 
 
6. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę wykonania 
przedmiotu umowy.  
 
VI. Sposób przygotowania i złożenia oferty: 
1. Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. 
3. Ofertę należy złożyć do dnia 12 kwietnia 2021r. do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego, osobiście 
lub przesyłką pocztową/kurierską lub poprzez portal Bazy konkurencyjności. 
 

Gmina Krasocin/Żłobek Gminny „Wesoły Wiatraczek” w Krasocinie  
ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin  
 
Kopertę należy oznakować napisem o treści:  
Dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin w ramach projektu „Utworzenie publicznego żłobka  
w Krasocinie” z dopiskiem  „nie otwierać do dnia 12.04.2021” godz. 9.00. 

 
6. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert drogą e-mailową lub faxem. Zamawiający będzie brał 
pod uwagę tylko i wyłącznie te oferty, które do niego wpłyną w wyznaczonym terminie.  
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.  
8. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane i będą odesłane do Oferenta bez 
otwierania.  
9. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie 
oferty. 
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10. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu  
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
11. Zlecenie podwykonawcom 
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zadania innej firmie (podwykonawcy) jest 
zobowiązany do określenia w złożonej ofercie informacji jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie 
realizowany przez podwykonawców. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez 
podwykonawcę. 
 
VII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy                       
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.  
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uzna za najkorzystniejszą zostanie zobowiązany do zawarcia 
umowy wg wzoru stanowiącego załącznik do zapytania.   
2. Postanowienia umowy stanowiące obowiązujący wzorzec i nie podlegają negocjacjom. 
3. Dopuszcza się możliwość zmian umowy jedynie w następujących przypadkach: 
3.1 jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień 

podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły 

w czasie realizacji zadania, 

3.2 jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia lub skrócenia okresu realizacji Projektu, stosownie do 

zmian harmonogramu i innych zapisów wniosku o dofinansowanie zaakceptowanych przez Instytucję 

Zarządzającą. Termin realizacji umowy zmienia się odpowiednio do okresu realizacji Projektu, bez 

prawa do dodatkowego wynagrodzenia, chyba, że zaakceptowane przez Instytucje Pośredniczącą 

zmiany we wniosku o dofinansowanie stanowią inaczej,  

3.3 w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, 

których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności  

i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, możliwa 

jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy.  

3.4 w przypadku groźby utraty bądź konieczności zwrotu dofinansowania przez Zleceniodawcę 

wynikłych wskutek zaniedbań Zleceniobiorcy (Wykonawcy), Zleceniodawca (Zamawiający) ma 

prawo odstąpić od umowy, żądać od Zleceniobiorcy właściwego odszkodowania oraz zawrzeć 

umowę z innym Zleceniobiorcą, 

3.5 jeżeli nastąpiła zmiana wymogów/nowe zalecenia Instytucji Zarządzające dotyczące przedmiotu 

umowy lub realizacji projektu.  

3.6 zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia  

w określonym pierwotnie terminie, 
b) w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od 

Zamawiającego i Wykonawcy, 
c) akceptacji zmiany terminu realizacji projektu przez IZ. 

 
VIII. Informacje dodatkowe 
1 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub odstąpienia od podpisania 
umowy bez podania przyczyny. 
2 Ewentualne pytania do przedmiotu zamówienia można zadawać do 08.04.2021r. do godz. 12:00 na 
adres e-mail: biuro@graczkowskidotacje.pl 
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3 Osobą upoważnioną do udzielania wszelkich informacji związanych z zamówieniem jest Pan Rafał 
Graczkowski – koordynator tel. 506 366 525. 
 
 
 

Zatwierdziła: 
Dyrektor Żłobka Gminnego  

„Wesoły Wiatraczek” w Krasocinie 
Paulina Klimczyk 


