
Załącznik nr 1 

do ogłoszenia o zamówieniu publicznym 

 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zamówienie obejmować będzie dostawy świeżego chleba (nie krojonego)  o wadze od 500 g do 

600 g do Jadłodajni Miejskiej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w 

szacunkowej ilości maksymalnej 55000 bochenków od poniedziałku do piątku w okresie 

trwania umowy tj. od  01.02.2017  do  31.01.2018. 
 

Wykonawca, zobowiązuje się do dostarczenia świeżego pieczywa transportem własnym 

spełniającym wymogi  HCCP  i na własny koszt do Jadłodajni Miejskiej, pięć razy w tygodniu 

do godz.: 10:00, w ilościach, uzgodnionych wcześniej z osobą upoważnioną oraz cenach, 

określonych w formularzu cenowym.  
 

W przypadku gdy dzień dostawy będzie dniem wolnym od pracy, każdorazowo wielkość 

następnej dostawy będzie uzgadniana pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć chleb posiadający następujące cechy jakościowe: 

a) foremny kształt (nie rozlany, nie zgnieciony, nie porozrywany), 

b) skórkę nie oddzielającą się od miękiszu, nie zabrudzoną, nie spaloną. 

c) miękisz suchy, o wyraźnie właściwej porowatości, bez zakalca, bez zanieczyszczeń 

oraz obecności grudek mąki lub soli, 

d) miękisz o właściwym smaku (nie gorzki, niezbyt kwaśnym, zbyt słonym lub 

niesłonym). 

e) chleb powinien być bez uszkodzeń mechanicznych, bez śladów pleśni i obcych 

zapachów. 
 

 

Ilość bochenków chleba może ulec zmianie i nie można jej określić dokładnie ze względu 

na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów. Zamawiający 

zastrzega, iż nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, jeżeli tylko część ww. dostaw 

będzie realizowana.  
 

Na etapie ofertowym Wykonawcy są zobowiązani do szczegółowego zapoznania się z 

opisem przedmiotu zamówienia, aby wnieść ewentualne zapytania i uwagi przed 

terminem składania ofert i podpisaniem umowy na realizację zadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

do ogłoszenia o zamówieniu publicznym 

 

 
Gostynin, dnia ……………………...... 

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

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

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

[nazwa, adres, tel. wykonawcy]  

Formularz ofertowy 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na dostawy chleba do Jadłodajni Miejskiej 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie  
 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:  

cenę netto: .............................. zł;   za 1 bochenek chleba 

podatek VAT: ......................... zł   

cenę brutto: ............................ zł   za 1 bochenek chleba 

(słownie: ............................................................................... złotych).  za 1 bochenek chleba 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy - 

Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.  

 

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:  

 

a) Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej zaklasyfikowanej zgodnie z przedmiotem zamówienia, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, lub deklarację zarejestrowania działalności gospodarczej 

po uzyskaniu informacji o wyborze oferty. 

 

b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 do 

ogłoszenia o zamówieniu publicznym 

 

 

 

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

 [pieczątka i podpis osoby uprawnionej] 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

do ogłoszenia o zamówieniu publicznym 

 

 

 

 

………………………………………. 

               pieczęć Wykonawcy     
Gostynin, dnia …………………….. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Ja / my, niżej podpisany / podpisani 

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

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

 

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy) 

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

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

 

oświadczam, że: 

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia; 

3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia; 

4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, w tym: 

a) nie zalegam z opłacaniem podatku dochodowego do właściwego Urzędu 

Skarbowego 

b) nie zalegam z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. 

5. oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia posiada odpowiednie cechy 

jakościowe, oraz że spełnia wszelkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa w przedmiotowym zakresie i oferuje asortyment zgodny z opisanym 

przedmiotem zamówienia.  

6. oświadczam, że w związku z obowiązkiem wprowadzenia w jednostkach zajmujących 

się obrotem żywnością systemu HACCP, wszystkie dostawy artykułów 

żywnościowych spełniać będą warunki zgodne z obowiązującym w tym zakresie 

prawem.  

7. oferowana cena, zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia, wraz z dostawą chleba. 

8. w przypadku ewentualnego zmniejszenia dostaw nie będziemy wnosili roszczeń do 

Zamawiającego z tego tytułu. 

9. w przypadku przyznania zamówienia publicznego zobowiązuję się do zawarcia 

pisemnej umowy w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym. 

10. Oświadczam, że nie łączą mnie z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi  

do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 



imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy powiązania kapitałowe lub osobowe, 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 małżeńskimi, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa  

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

stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 

 

 

 

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

 miejscowość, data   ……………………..……………………………………. 

                                                                              podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

                                          do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

Uwaga!   
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 ustawy  

z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny /Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami/ -  

za składanie nierzetelnych pisemnych oświadczeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 4 

do ogłoszenia o zamówieniu publicznym 

 
 

UMOWA NR  

 

zawarta w dniu ______r. pomiędzy Gminą Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, NIP: 971-06-64-961, odbiorcą - 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gostyninie, ul. Parkowa 22, 09-500 Gostynin, zwanym dalej 

„Zamawiającym” reprezentowanym przez Kierownika Renatę Zagórską działającego na podstawie 

pełnomocnictwa Burmistrza miasta Gostynina z dnia 19.01.2015 r. i kontrasygnowana przez Głównego 

Księgowego Urszulę Flejszer 

,a ___________ reprezentowanym przez: ______ zwanym dalej „Wykonawcą”. 

Zwanych dalej stronami. 

strony ustalają co następuje: 

 

§ 1 

Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego nr sprawy   

MOPS-2000/01/2017 

 

§2 

1. Dostawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania świeżego chleba o wadze od 500 g do 600 g 

spełniającego normy jakości żywienia i zdatne do spożycia od poniedziałku do piątku  oraz w soboty (w 

okresie  zimowym  podczas konieczności pracy Jadłodajni Miejskiej) w cenie jednostkowej brutto 

określonej w  załączniku nr 1 do zapytania,  który stanowi integralną część niniejszej umowy. 

2. Dostawca zobowiązuje się dostarczać towar sukcesywnie – partiami, transportem własnym, na swój 

koszt, do Jadłodajni Miejskiej, w terminach określanych w zamówieniach składanych przez 

Zamawiającego telefonicznie. 

3. W czasie trwania umowy cena, o której mowa w § 4  nie ulega zmianie. 

4. Dostawca dostarczy zamówione pieczywo do godziny 10:00 następnego dnia od momentu złożenia 

zamówienia   

 

§3 

1. Zamawiający bez podania przyczyn ma prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanego 

pieczywa 

2. Zamawiający po stwierdzeniu niezgodności ilościowych albo ukrytych wad jakościowych otrzymanego 

towaru,  powiadomi go niezwłocznie (telefonicznie lub faxem) o stwierdzonych brakach, żądając 

dostarczenia taką samą ilość towaru bez wad. 

 

§ 4 

Cena jednego bochenka chleba wynosi ____ złotych brutto, słownie:____, stosownie do formularza oferty 

stanowiącego załącznik nr 1 do umowy 

 

§ 5 

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości dostaw do kontroli upoważnieni są: Kierownik MOPS i 

pracownicy Zamawiającego. 

 

§ 6 

Umowa zostaje zawarta na okres od 01.02.2017 r. do 31.01.2018 r. 

 

§ 7 

1. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z realizacją zamówienia tak dalece, że terminy wynikające z niniejszej 

umowy nie będą mogły być realizowane, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez 

wyznaczania terminu dodatkowego. 

2. W razie nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający jest upoważniony do 

odstąpienia od umowy bez wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego, w szczególności dotyczy to: 

a) nieterminowego realizowania dostaw przez Wykonawcę, 

b) świadczenia dostaw nienależytej jakości przez Wykonawcę, 

c) nieterminowego rozliczania świadczonych dostaw przez Wykonawcę, 

d) uzasadnionych skarg klientów MOPS. 



   

 § 8 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie powinno 

nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie. 

 

§ 9 

1. Zapłata należności Wykonawcy następować będzie w okresach miesięcznych  przelewem na konto 

Wykonawcy w terminie 14 dni po przedłożeniu faktury (rachunku). 

2. Zamawiający zapłaci tylko za ilość faktycznie dostarczonego chleba. 

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje zobowiązania 

umowne, jak za własne. 

 

  § 10 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1. OfertaWykonawcy 

 

 § 11 

Wszelkie spory, które mogą zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

dla Zamawiającego. 

 

 § 12 

Zmiana lub rozwiązanie umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

 

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                      WYKONAWCA 

 

 


