
 

 

Załącznik nr 1 

Istotne postanowienia umowy 
 
 
W Warszawie, w dniu ………………………… pomiędzy Miastem Stołecznym 
Warszawa-Przedszkolem Nr 133 z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 7a,                       

kod pocztowy 01-063 Warszawa, REGON 013001156; NIP 5272136383, zwanymdalej 
Zamawiającym, reprezentowanym przez: ………………………………………. -  Dyrektora 
na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy 
nr:…………….……………………………..z dnia …………………………….. 
 
a 
 
Wykonawcą działającym pod firmą …………………………...…………………………… 
 
na podstawie wpisu do ……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………….…….…. , 
 
KRS……………………… NIP…………………….…….. REGON………………………… 
 
wysokość kapitału zakładowego  ….………………………………………………….……  
reprezentowanym przez: 
 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 
Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych                  
(Dz. U. 2013.907 t.j. z późn. zm.)  
 

 
§1  

 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
Wykonawca zobowiązuje się na podstawie niniejszej umowy do sukcesywnego 
dostarczania mięsa, wyrobów mięsnych, warzyw i owoców oraz owoców i warzyw  
przetworzonych zgodnie z cenami jednostkowymi, jakie zostały zawarte  
w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 
 

§ 2 
 

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 
 

1. Dostawy będą wykonywane w okresie od dnia 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 
2014 r. od dnia podpisania umowy lub do dnia wcześniejszego wyczerpania się 
kwoty zł ………………………………. brutto, słownie: 
……………………………………………………………….… stanowiącej środki 
przeznaczone na realizację przedmiotu zamówienia. 

2. W przypadku wcześniejszego wydatkowania przez Zamawiającego w/w kwoty, 
umowa wygasa z dniem osiągnięcia wartości przedmiotu zamówienia, o którym 
mowa w § 2 ust. 1. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze z 
tego tytułu. 

3. W przypadku złożenia lub zrealizowania zamówień na dostawy o mniejszej 
wartości niż w/w kwota w okresie trwania umowy - umowa wygasa z ostatnim 
dniem, na który została zawarta, czyli z dniem 31 grudnia 2014 r. Wykonawcy nie 
przysługuje roszczenie odszkodowawcze z tytułu niewyczerpania kwoty 
przeznaczonej na realizację zamówienia. 



 

 

§ 3 
 

CENA UMOWNA 
 

1. Maksymalną wartość przedmiotu zamówienia strony ustalają na kwotę 
……………zł brutto słownie : …………………………………………………….zł. 

2. Podana wartość brutto zawiera wartość towaru netto oraz podatek VAT. 
3. Podane w ofercie ceny będą stałe przez cały okres trwania umowy  

z wyjątkiem § 3 ust. 5. 
4. Podane w ofercie ceny artykułów stanowią całkowitą wartość roszczeń 

Wykonawcy z tytułu dostawy tych artykułów, w tym uwzględniają koszty 
transportu i rozładunku oraz inne wydatki i nakłady Wykonawcy na wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 

5. W czasie trwania sprzedaży promocyjnej artykułów objętych ofertą przetargową, 
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedawania Zamawiającemu tych artykułów 
po cenach promocyjnych, jeżeli są niższe od przetargowych, przez cały okres 
trwania promocji. 

§ 4  
 

PŁATNOŚCI 
 

1. Zapłata za dostawę artykułów będzie dokonywana miesięcznie z dołu, po 
realizacji bieżących zamówień Zamawiającego zgłoszonych w poprzednim 
miesiącu kalendarzowym i nastąpi w ciągu 21 dni od daty dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek 
Wykonawcy. 

2. Za datę zapłaty uważa się dzień dokonania obciążenia na koncie 
Zamawiającego. 

§ 5 
 

WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
 

1. Dostawy będą wykonywane sukcesywnie według bieżących potrzeb 
Zamawiającego na jego telefoniczne lub osobiste zamówienia. 

2. Wykonawca będzie realizował dostawy w ilościach uzależnionych od bieżących 
potrzeb Zamawiającego we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem sobót, niedziel i 
świąt. 

3. Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie telefonicznie lub osobiście 
najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień planowanej dostawy do godz.12.00. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dostawę w dniu następnym od złożenia 
zamówienia do godziny 7.30, chyba ze Zamawiający wskaże inny konkretny 
termin, w tym godzinę, oczekiwanej dostawy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększenie lub 
zmniejszenie się wartości poszczególnych zamówień składanych w trakcie 
trwania umowy przez Zamawiającego. 

6. Zapewnienie sprawdzenia zgodności dostarczonego asortymentu i jego ilości ze 
złożonym zamówieniem bezpośrednio przy odbiorze leży po stronie 
Zamawiającego. 

7. Na żądanie Wykonawcy nastąpi potwierdzenie pisemne zgodności asortymentu i 
ilości danej dostawy z zamówieniem. 

8. W przypadku zakwestionowania asortymentu tj. jego jakości lub terminów 
ważności Zamawiający telefonicznie zgłosi Wykonawcy konieczność wymiany 
zakwestionowanego asortymentu pod względem jakościowym oraz terminów 
ważności. 

9. Odnośnie jakości artykuły muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 
jednostkowych producenta. Nie dopuszcza się dostaw luzem za wyjątkiem 
asortymentu którego specyfika to uwzględnia. Artykuły spożywcze muszą być 
wysokiej jakości pod względem właściwości organoleptycznych (wygląd, smak, 
zapach) jak i odżywczych oraz posiadać maksymalny okres przydatności do 
spożycia przewidziany dla danego artykułu spożywczego, licząc od daty dostawy. 



 

 

10. Towar zakwestionowany Wykonawca wymieni na inny pełnowartościowy  
w ciągu 24 godzin od momentu dostawy. 

 
§ 6 

 
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. Przedmiot umowy dostarczany będzie do Zamawiającego transportem 

Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. 
§ 7 

 
KARY UMOWNE 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10 % wartości 
niezrealizowanej części umowy; 

b) za opóźnienie w realizacji danego zamówienia w wysokości 5 % wartości 
danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie. 

2. W razie opóźnienia w wykonaniu bieżących zamówień, Zamawiający może 
zakupić potrzebne artykuły spożywcze w zastępstwie Wykonawcy i na jego 
koszt, dotyczy to także artykułów nie wymienionych lub nie dostarczonych  
w wyznaczonym terminie pomimo dokonanej dostawy.                                                  

3. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia przez Zamawiającego 
odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę,            

4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Miasto Stołeczne Warszawa 
potrącenia kar umownych z należnego wynagrodzenia brutto. 

 
§ 8  

 
ZMIANY I UZUPEŁNIENIA UMOWY 

 
1. Nie przewiduje się zmiany umowy w okresie jej trwania. 
2. W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić  

Zamawiającego niezwłocznie o następujących zdarzeniach dotyczących 
Wykonawcy: 
a)    zmiana siedziby lub nazwy; 

           b)    zmiana osób reprezentujących; 
           c)    ogłoszenie upadłości lub likwidacji; 
           d)    zawieszenie działalności. 

§9 
 

ROZWIĄZANIE UMOWY 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym 
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach; 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
d) wykonawca przerwał bez wcześniejszego usprawiedliwienia realizację 

dostaw i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo 
dodatkowego pisemnego wezwania, w terminie 30 dni od upływu terminu 
na zapłatę faktury, określonego w niniejszej umowie. 



 

 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli 
Wykonawca trzykrotnie naruszył postanowienia § 5. 

 
§10  

 
ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

 
1. Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego 

będzie sprawował: ………………………………………………….………………… 
Tel ………………………… a ze strony Wykonawcy
 ……………………………………………… Tel………………………..         

2. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z umowy, dla których strony nie 
znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie  
z przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 

3. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony 
zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku 
niemożności ustalenia kompromisu - będą rozstrzygane przez Sąd powszechny, 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
 

§11  
 

FORMA UMOWY 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla stron. 

Zamawiający: Wykonawca: 
 

 



 

Za 

Załącznik nr 2 

……………………….. 

pieczęć wykonawcy 

 

WYKAZ DOSTAW LUB USŁUG 
 

W postępowaniu na sukcesywne dostawy mięsa, wyrobów mięsnych, owoców i warzyw oraz owoców i warzyw przetworzonych do kuchni 

Przedszkola nr 133 w Warszawie 

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie 
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,  
że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

Dnia………………………………………. 
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy 

Przedmiot Wartość (netto) 
Data wykonania (data 

rozpoczęcia - data 
zakończenia) 

Odbiorca 

    

    

    



 

 

pieczęć wykonawcy 

Załącznik nr 3 

W Y K AZ  O S O B O W Y  

W postępowaniu na sukcesywne dostawy mięsa, przetworów wyrobów mięsnych, owoców i warzyw oraz owoców i warzyw 
przetworzonych do kuchni Przedszkola nr 133 w Warszawie,  

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia  
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją  
o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 

Dnia………………………………………. 

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy 

** Pozostawienie niewypełnionych miejsc w kolumnach powyżej świadczyć będzie o tym, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie bez udziału innych osób.

Imię i Nazwisko 
Kwalifikacje 

zawodowe 
Doświadczenie Wykształcenie 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Informacja o podstawie 
do dysponowania tymi 

osobami 

      

      

      



 

Załącznik nr 4 

 

……………………………….. 

     Pieczęć wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonegona: sukcesywne dostawy wyrobów 

mięsnych, owoców i warzyw oraz owoców i warzyw przetworzonych do kuchni Przedszkola nr 

133 w Warszawie oświadczamy, że spełniamy 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 

Dnia ……………………..                                              …………………………………… 
podpis osoby uprawnionej do składania 

 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

Pieczęć wykonawcy 

 

 

 



 

Załącznik nr 5 

pieczęć wykonawcy 

 

O Ś W I AD C Z E N I E  

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonegonasukcesywne dostawy mięsa i 
wędlin, owoców i warzyw oraz owoców i warzyw przetworzonych do kuchni Przedszkola 
nr 133 w Warszawieoświadczam, że: 

 
1) Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / przedstawiam 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*; 

3) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

4)  Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, gdyż: 

a) Firma nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w 
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania. 

b) w stosunku do Firmy nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości. 
c) Firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 
d) Firma będąca: 
Osobą fizyczną /spółką jawną/spółką partnerską/spółką 

komandytową lub komandytowo-akcyjną / osoba prawną * 
nie została/jej wspólnik/partner lub członek zarządu/komplementariusz/ 

urzędujący członek zarządu * 
nie został(a) prawomocnie skazana(y) za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyścimajątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego. 

e) wobec Firmy będącej podmiotem zbiorowym sąd nie orzekł zakazu 
ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 
 



 

f) Firma spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. t.j. U. 2013.907.z późn. zm.). 

Dnia…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

podpis osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

pieczęć wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 6 

Pieczęć wykonawcy 

OŚWIADCZENIE 

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonegona: sukcesywne dostawy mięsa 
i wędlin, owoców i warzyw oraz owoców i warzyw przetworzonych do kuchni 
Przedszkola nr 133 w Warszawie 

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas na podstawie okoliczności, o 
którychmowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późn. zm.), zgodnie z którym z postępowaniao 
udzielenie zamówienia wyklucza się: 
 
1)  wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując 

je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2)  wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli 
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

3)  wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4)  osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego; 

5)  spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego; 

6)  spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 



 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7)  spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których 
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

8)  osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

9)  podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych 
wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie 
stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 
ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. 
Dz. U. 2013.907 z późn. zm.); 

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres 
związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późn. zm.), albo nie zgodzili się na 
przedłużenie okresu związania ofertą; 

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania; 

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Dnia…………………………………. 

 
podpis osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

 

 



 

 

 

Nazwa oferenta 

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

Adres:  

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

Tel/fax    ……………………………………………. 

NIP         ……………………………………………. 

REGON ……………………………………………. 

KRS……………………………………………. 

FORMULARZ OFERTY 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. 2013.907 
z późn. zm.) na sukcesywne dostawy mięsa i wędlin, owoców i warzyw oraz owoców i 
warzyw przetworzonych do kuchni Przedszkola nr 133 w Warszawie realizowane w 
okresie od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. lub do czasu wcześniejszego 
wyczerpania się kwoty brutto ………………………… zł słownie złotych: 
………………………………………………………………. 

1. oferujemy wykonanie dostaw objętych zamówieniem za ceny jednostkowe 
brutto wg poniższego wyliczenia: 

 

Mięso i wędliny 

Nazwa produktu spożywczego 
Jednostk
a miary 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto [zł] 

Wartość netto 
ogółem /kol. 3 

x 4/ [zł] 

Wartość brutto 
ogółem 

1 2 3 4 5 6 

Mięso 

Filet z indyka w przedziale 
wagowym 1kg-1,5kg – świeży, bez 
skóry, bez kości – nierozmrażany 

kg 350 
   

Piersi z kurczaka świeże 
nierozmrażane, pojedyncze 

kg 330 
   



 

 

 

Udka z kurczaka świeże, 
nierozmrażane 

kg 120 
   

Rozbratel wołowy z kością,  świeże, 
nierozmrażane 

kg 150 
   

Łopatka wołowa z młodych sztuk, 
bez skóry, bez kości, bez 
wierzchniej warstwy tłuszczu, 
świeże nierozmrażane kawałki po 1-
1,5kg 

kg 150 

   

Szynka wieprzowa bez kości, bez 
tłuszczu, kawałki wielkości 1-1,5kg, 
świeże nierozmrażane 

kg 150 
   

Łopatka wieprzowa bez kości, bez 
tłuszczu, kawałki wielkości 1-1,5 kg, 
świeże nierozmrażane 

kg 500 
   

Schab środkowy bez kości o 
średnicy nie większej niż 10cm, 
świeży, nierozmrażany, kawałki 1,5-
2kg 

kg 150 

   

Wołowe z udźca bez kości kl.I, 
świeże, nierozmrażane z młodych 
sztuk 1-1,5kg 

kg 75 
   

Skrzydła z indyka świeże kl.I kg 500    

Słonina kg 20    

Polędwiczki wieprzowe, świeże, 
nierozmrażane 

kg 130 
   

Podroby z indyka: wątróbka kg 75    

Podudzie z kurczaka, świeże, 
nierozmrażane, kl.I 

kg 150 
   

Wędliny – świeże, pakowane hermetycznie o przydatności do spożycia 
przynajmniej 7 dni od momentu dostarczenia 

Polędwica sopocka, wysoko 
wydajna, mięso wieprzowe 74% 

kg 80 
   

Kiełbasa krakowska parzona, grubo 
rozdrobniona, wysokowydajna mięso 
wieprzowe 70-90% 

kg 80 
   

Szynka wiejska, wędzona, parzona, 
mięso wieprzowe 83% 

kg 80 
   

Kiełbasa cienka wieprzowa 
84,9%mięsa wieprzowego 

kg 90 
   

Parówki wieprzowe odtłuszczone-
mięso wieprzowe 60%, mięso 
drobiowe 3% 

kg 250 
   

Wyroby drobiowe(szynka, 
polędwica-produkt blokowy 
gruborozdrobniony, mięsko z indyka 
72,5% 

kg 80 

   

Pasztet tradycyjny domowy kg 50    

Boczek wędzony kg 5    

Schab pieczony z majerankiem kg 40    

Baleron odtłuszczony kg 40    



 

 

 

Filet z indyka pieczony kg 80    

 

WARZYWA I OWOCE 

Nazwa produkty spożywczego 
Jednost
ka miary 

Ilość  
Cena 

jednostkowa 
netto [zł] 

Wartość 
netto 

ogółem/kol. 
3 x 4/ [zł] 

Wartość brutto 
ogółem  

1 2 3 4 5 6 

Ananas plastry w lekkim syropie – 
opakowanie: puszka 380g 

szt. 80 
   

Arbuz – Klasa I lub II wg 
Rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1093/97 

kg 100 
   

Banany – Klasa I lub II wg 
Rozporządzenia Komisji (WE) nr 
2257/94 

kg 900 
   

Botwina w pęczkach – świeża, 
sprężysta, bez śladów nadpsucia 

szt. 50 
   

Brokuły – świeże o różyczkach 
zwartych, intensywnie zielonych, bez 
pleśni i nadpsucia 

szt. 150 
   

Brukselka – jędrna, zdrowa kg 100    

Brzoskwinie lub morele – dojrzałe, nie 
przejrzałe, bez śladów obicia i 
nadpsucia, kl.I 

kg 100 
   

Brzoskwinie połówki w lekkim syropie 
– opakowanie 2650g 

szt. 100 
   

Buraki – czerwone, okrągłe, 
konsumpcyjne, wielkość średnia 

kg 1000 
   

Cebula zwyczajna – wielkość średnia kg 600    

Chrzan w słoikach, opakowanie:390g szt. 10    

Cytryny – soczyste o gładkiej skórce 
bez śladów nadpsucia kl.I 

kg 200 
   

Czosnek - duże główki o lekko 
fioletowym zabarwieniu, świeży, bez 
cech nadpsucia 

szt. 300 
   

Dżem truskawkowy, niskosłodzony, 
wsad owocowy ~ 40g owoców/ 100g 
produktu, opakowanie: słoik 280g 

szt. 150 
   

Dżem wiśniowy, niskosłodzony, wsad 
owocowy ~ 40g owoców/ 100g 
produktu, opakowanie: słoik 280g 

szt. 100 
   

Fasolka szparagowa - długa, żółta, 
bez łyka, bez śladów nadpsucia 

kg 100 
   

Fasola biała, drobna – opakowanie 
3kg 

kg 60 
   

Groch łuskany,połówki – opakowanie 
3kg 

kg 60 
   

Groszek konserwowy, opakowanie: 
puszka 800g 

szt. 40 
   

Gruszki – soczyste – typu konferencja kg 350    



 

 

 

lub klapsa, bez cech nadpsucia 

Jabłka – soczyste, słodko winne – 
typu lobo, cortland, ligol, champion, 
delikates, rubin– nie obite i bez cech 
nadpsucia o średniej wielkości 

kg 3000 

   

Kalafior świeży - różyczki białe, zwarte szt. 50    

Kapusta słodka – główka:2-2,5kg, 
główka zwarta, zdrowa 

kg 500 
   

Kapusta czerwona - główka: 2-2,5 kg, 
główka zwarta ścisła, zdrowa bez 
śladów nadpsucia 

kg 200 
   

Kapusta kiszona(młoda) - jasna, 
nieprzekwaszona, o zapachu 
delikatnym, opakowanie: wiaderko 
plastikowe 5kg 

kg 350 

   

Kapusta pekińska – główka: ok. 1-
1,5kg, zwarta, zdrowa, bez cech 
nadpsucia 

kg 200 
   

Kapusta włoska – wielkość jednej 
główki:2kg, świeża, zdrowa, bez cech 
nadpsucia 

kg 170 
   

Ketchup łagodny – opakowanie 480g szt. 25    

Kiwi – sztuki(na palecie, nie w 
koszyczku) twarde, dojrzałe, bez cech 
nadpsucia, kl.I 

szt. 550 
   

Koncentrat buraczany – opakowanie 
360ml 

szt. 40 
   

Koncentrat pomidorowy – zawartość 
ekstraktu 30% +-2% - opakowanie: 
słoik 1l 

szt. 100 
   

Koncentrat pomidorowy – zawartość 
ekstraktu 30% +-2% - opakowanie: 
słoik 190g 

szt. 100 
   

Koperek zielony – pęczki; świeży, nie 
zwiędły, o wadze określonej 
sezonowo, o barwie intensywnej 
ciemnozielonej i właściwym zapachu, 
bez cech nadpsucia 

szt. 400 

   

Kukurydza konserwowa – puszka 
400g, po odsączeniu masa netto 280g 

szt. 150 
   

Mandarynki - bezpestkowe, soczyste, 
niewyschnięte, skórka gładka, łatwo 
odchodząca; zdrowe, bez cech 
nadpsucia 

kg 300 

   

Marchew młoda - karotka, umyta, bez 
cech nadpsucia, średniej wielkości 

kg 1000 
   

Natka pietruszki świeża – pęczki, nie 
zwiędła, o wadze określonej 
sezonowo, zdrowy, ciemnozielony 

szt. 600 
   

Nektarynki – dojrzałe, średniej 
wielkości, nieobite, kl.I, bez cech 
nadpsucia i pleśni 

szt. 300 
   

Ogórki kiszone - nieprzekwaszone, 
twarde, bez cech nadpsucia, 

kg 600 
   



 

 

 

opakowanie – wiaderko plastikowe 
6kg 

Ogórki świeże – krótkie lub węże, 
szklarniowe lub gruntowe – w 
zależności od sezonu, twarde, 
zdrowe, nienadpsute, kl.I 

kg 450 

   

Owoce suszone (rodzynki, morele, 
śliwki) 

kg 40 
   

Papryka czerwona – dojrzała, świeża, 
jędrna, bez cech nadpsucia kl.I 

kg 300 
   

Pietruszka – zdrowy korzeń, bez 
brązowych przebarwień wewnątrz, 
niezwiędła, wielkość średnia, umyta, 
bez cech nadpsucia 

kg 50 

   

Pieczarki – świeże, bez plam i cech 
nadpsucia 

kg 170 
   

Pomarańcza – bezpestkowa, gładka, 
jasna, cienka skórka, bez cech 
nadpsucia, kl.I 

kg 300 
   

Pomidor – mięsisty, świeży, czysty, 
czerwony, wybarwiony, produkt polski, 
w opakowaniu 6kg, kl.I extra, bez cech 
nadpsucia 

kg 600 

   

Por – zdrowy, zwarty, bez cech 
nadpsucia 

kg 100 
   

Rzodkiewka(pęczki) – czerwona, 
okrągła, młoda, świeża, słodka – 
niepiekąca, bez cech nadpsucia 

szt. 400 
   

Sałata świeża, intensywnie zielona szt. 800    

Sałata lodowa świeża, bez cech 
nadpsucia 

szt. 100 
   

Seler – biały, umyty, wielkość średnia, 
bez cech nadpsucia 

kg 150 
   

Sok malinowy zagęszczony – 
pojemność butelki szklanej 440ml, 
skład:cukier lub syrop glukozowo-
fruktozowy, zagęszczony sok aroniowy 
65%, zagęszczony sok wiśniowy 
0,25%, syrop bez konserwantów, 
pasteryzowany 

szt. 450 

   

Soczki owocowe – opakowanie: 0,2 szt. 500    

Szczaw konserwowy opakowanie: 
słoik 350g 

szt. 200 
   

Szczypior z małą 
cebulką(dymka)pęczaki – wielkość 
sezonowa, sprężysty, bez cech 
nadpsucia 

szt. 50 

   

Szczypiorek - cienki, pęczki, wielkość 
sezonowa, zdrowy, sprężysty, bez 
cech nadpsucia 

szt. 400 
   

Śliwki – typu:węgierka Stanley, 
wybarwione, w dojrzałości 
konsumpcyjnej, odchodząca od pestki, 
bez cech nadpsucia 

kg 250 

   



 

 

 

Truskawka – odmiana konsumpcyjna, 
polska, zdrowa, dojrzała, wybarwiona, 
bez cech nadpsucia 

kg 100 
   

Winogrona jasne – kiście zagraniczne, 
słodkie, bez cech nadpsucia, kl.I 

kg 700 
   

Ziemniaki młode – irga konsumpcyjna, 
umyta, zdrowa, nienadmrożona, 
skórka bez zielonych zabarwień, bez 
kiełkujących oczek, wielkość średnia, 
bez cech nadpsucia 

kg 7500 

   

RAZEM WARTOŚĆ NETTO     zł 

WARTOŚĆ PODATKU VAT     zł 

CENA BRUTTO  
(z podatkiem VAT) 

    
zł 

 
SUMA 
 

  
   

zł 

 

1. Dostawy będą realizowane w terminie wskazanym w SIWZ. Zgłoszenie 
zapotrzebowania nastąpi telefonicznie w dniu poprzedzającym dzień planowanej 
dostawy do godziny ……………….. 

2. Termin płatności 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego; 
Sposób zapłaty - polecenie przelewu. 

3. Podane w ofercie ceny będą stałe przez cały okres trwania umowy. 
4. W czasie trwania sprzedaży promocyjnej artykułów objętych ofertą przetargową,

zobowiązujemy się do sprzedawania Zamawiającemu tych artykułów po cenach 
promocyjnych, jeżeli są niższe od przetargowych, przez cały okres trwania 
promocji. 

5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty 
wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego; 

6.  Oświadczamy, że pozostajemy związani ofertą na okres 30 dni zgodnie z 
warunkami zawartymi w SIWZ; 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne 
informacje do przygotowania oferty. 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy żadnych 
uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę, w terminie i 
miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego; 

9. Integralną częścią oferty są załączniki: 
a ........................................  
b ........................................  
c .........................................  

 
 

…………………………………………………….. 
 

podpis oferenta lub upoważnionego 
przedstawiciela (miejscowość i data) 



 

 

 

Załącznik nr 7 

WYKAZ ARTYKUŁÓW 

 
na sukcesywne dostawy mięsa i wędlin, owoców i warzyw oraz owoców i warzyw 

przetworzonych do kuchni Przedszkola nr 133 w Warszawie 
 

Mięso  

Nazwa produktu spożywczego Jednostka miary 

1 2 

Filet z indyka w przedziale wagowym 1kg-1,5kg – świeży, bez 
skóry, bez kości – nierozmrażany 

kg 

Piersi z kurczaka świeże nierozmrażane, pojedyncze kg 

Udka z kurczaka świeże, nierozmrażane kg 

Rozbratel wołowy z kością,  świeże, nierozmrażane kg 

Łopatka wołowa z młodych sztuk, bez skóry, bez kości, bez 
wierzchniej warstwy tłuszczu, świeże nierozmrażane kawałki po 1-
1,5kg 

kg 

Szynka wieprzowa bez kości, bez tłuszczu, kawałki wielkości 1-
1,5kg, świeże nierozmrażane 

kg 

Łopatka wieprzowa bez kości, bez tłuszczu, kawałki wielkości 1-1,5 
kg, świeże nierozmrażane 

kg 

Schab środkowy bez kości o średnicy nie większej niż 10cm, 
świeży, nierozmrażany, kawałki 1,5-2kg 

kg 

Wołowe z udźca bez kości kl.I, świeże, nierozmrażane z młodych 
sztuk 1-1,5kg 

kg 

Skrzydła z indyka świeże kl.I kg 

Słonina kg 

Polędwiczki wieprzowe, świeże, nierozmrażane kg 

Podroby z indyka: wątróbka kg 

Podudzie z kurczaka, świeże, nierozmrażane, kl.I kg 

Wędliny  

Polędwica sopocka, wysoko wydajna, mięso wieprzowe 74% kg 

Kiełbasa krakowska parzona, grubo rozdrobniona, wysokowydajna 
mięso wieprzowe 70-90% 

kg 

Szynka wiejska, wędzona, parzona, mięso wieprzowe 83% kg 

Kiełbasa cienka wieprzowa 84,9%mięsa wieprzowego kg 

Parówki wieprzowe odtłuszczone-mięso wieprzowe 60%, mięso 
drobiowe 3% 

kg 

Wyroby drobiowe(szynka, polędwica-produkt blokowy 
gruborozdrobniony, mięsko z indyka 72,5% 

kg 

Pasztet tradycyjny domowy kg 

Boczek wędzony kg 

Schab pieczony z majerankiem kg 



 

 

 

Baleron odtłuszczony kg 

Filet z indyka pieczony kg 

Owoce i warzywa oraz owoce i warzywa przetworzone  

Nazwa produktu spożywczego Jednostka miary 

1 2 

Ananas plastry w lekkim syropie – opakowanie: puszka 3035g szt. 

Arbuz – Klasa I lub II wg Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1093/97 kg 

Banany – Klasa I lub II wg Rozporządzenia Komisji (WE) nr 
2257/94 

kg 

Botwina w pęczkach – świeża, sprężysta, bez śladów nadpsucia szt. 

Brokuły – świeże o różyczkach zwartych, intensywnie zielonych, 
bez pleśni i nadpsucia 

szt. 

Brukselka – jędrna, zdrowa kg 

Brzoskwinie lub morele – dojrzałe, nie przejrzałe, bez śladów obicia 
i nadpsucia, kl.I 

kg 

Brzoskwinie połówki w lekkim syropie – opakowanie 2650g szt. 

Buraki – czerwone, okrągłe, konsumpcyjne, wielkość średnia kg 

Cebula zwyczajna – wielkość średnia kg 

Chrzan w słoikach, opakowanie:390g szt. 

Cytryny – soczyste o gładkiej skórce bez śladów nadpsucia kl.I kg 

Czosnek - duże główki o lekko fioletowym zabarwieniu, świeży, bez 
cech nadpsucia 

szt. 

Dżem truskawkowy, niskosłodzony, wsad owocowy ~ 40g owoców/ 
100g produktu, opakowanie: słoik 280g 

szt. 

Dżem wiśniowy, niskosłodzony, wsad owocowy ~ 40g owoców/ 
100g produktu, opakowanie: słoik 280g 

szt. 

Fasolka szparagowa - długa, żółta, bez łyka, bez śladów nadpsucia kg 

Fasola biała, drobna – opakowanie 3kg kg 

Groch łuskany,połówki – opakowanie 3kg kg 

Groszek konserwowy, opakowanie: puszka 800g szt. 

Gruszki – soczyste – typu konferencja lub klapsa, bez cech 
nadpsucia 

kg 

Jabłka – soczyste, słodko winne – typu lobo, cortland, ligol, 
champion, delikates, rubin– nie obite i bez cech nadpsucia o 
średniej wielkości 

kg 

Kalafior świeży - różyczki białe, zwarte szt. 

Kapusta słodka – główka:2-2,5kg, główka zwarta, zdrowa kg 

Kapusta czerwona - główka: 2-2,5 kg, główka zwarta ścisła, zdrowa 
bez śladów nadpsucia 

kg 

Kapusta kiszona(młoda) - jasna, nieprzekwaszona, o zapachu 
delikatnym, opakowanie: wiaderko plastikowe 5kg 

kg 

Kapusta pekińska – główka: ok. 1-1,5kg, zwarta, zdrowa, bez cech kg 



 

 

 

nadpsucia 

Kapusta włoska – wielkość jednej główki:2kg, świeża, zdrowa, bez 
cech nadpsucia 

kg 

Ketchup łagodny – opakowanie 480g szt. 

Kiwi – sztuki(na palecie, nie w koszyczku) twarde, dojrzałe, bez 
cech nadpsucia, kl.I 

szt. 

Koncentrat buraczany – opakowanie 360ml szt. 

Koncentrat pomidorowy – zawartość ekstraktu 30% +-2% - 
opakowanie: słoik 950g 

szt. 

Koncentrat pomidorowy – zawartość ekstraktu 30% +-2% - 
opakowanie: słoik 190g 

szt. 

Koperek zielony – pęczki; świeży, nie zwiędły, o wadze określonej 
sezonowo, o barwie intensywnej ciemnozielonej i właściwym 
zapachu, bez cech nadpsucia 

szt. 

Kukurydza konserwowa – puszka 340g, po odsączeniu masa netto 
400g 

szt. 

Mandarynki - bezpestkowe, soczyste, niewyschnięte, skórka 
gładka, łatwo odchodząca; zdrowe, bez cech nadpsucia 

kg 

Marchew młoda - karotka, umyta, bez cech nadpsucia, średniej 
wielkości 

kg 

Natka pietruszki świeża – pęczki, nie zwiędła, o wadze określonej 
sezonowo, zdrowy, ciemnozielony 

szt. 

Nektarynki – dojrzałe, średniej wielkości, nieobite, kl.I, bez cech 
nadpsucia i pleśni 

szt. 

Ogórki kiszone - nieprzekwaszone, twarde, bez cech nadpsucia, 
opakowanie – wiaderko plastikowe 6kg 

kg 

Ogórki świeże – krótkie lub węże, szklarniowe lub gruntowe – w 
zależności od sezonu, twarde, zdrowe, nienadpsute, kl.I 

kg 

Owoce suszone (rodzynki, morele, śliwki, daktyle) kg 

Papryka czerwona – dojrzała, świeża, jędrna, bez cech nadpsucia 
kl.I 

kg 

Pietruszka – zdrowy korzeń, bez brązowych przebarwień 
wewnątrz, niezwiędła, wielkość średnia, umyta, bez cech 
nadpsucia 

kg 

Pieczarki – świeże, bez plam i cech nadpsucia kg 

Pomarańcza – bezpestkowa, gładka, jasna, cienka skórka, bez 
cech nadpsucia, kl.I 

kg 

Pomidor – mięsisty, świeży, czysty, czerwony, wybarwiony, produkt 
polski, w opakowaniu 6kg, kl.I extra, bez cech nadpsucia 

kg 

Por – zdrowy, zwarty, bez cech nadpsucia kg 

Rzodkiewka(pęczki) – czerwona, okrągła, młoda, świeża, słodka – 
niepiekąca, bez cech nadpsucia 

szt. 

Sałata świeża, intensywnie zielona szt. 

Sałata lodowa świeża, bez cech nadpsucia szt. 

Seler – biały, umyty, wielkość średnia, bez cech nadpsucia kg 



 

 

 

Sok malinowy zagęszczony – pojemność butelki szklanej 420ml, 
skład:cukier lub syrop glukozowo-fruktozowy, zagęszczony sok 
aroniowy 65%, zagęszczony sok wiśniowy 0,25%, syrop bez 
konserwantów, pasteryzowany 

szt. 

Soczki owocowe – opakowanie: 0,2 szt. 

Szczaw konserwowy opakowanie: słoik 300g szt. 

Szczypior z małą cebulką(dymka)pęczaki – wielkość sezonowa, 
sprężysty, bez cech nadpsucia 

szt. 

Szczypiorek - cienki, pęczki, wielkość sezonowa, zdrowy, 
sprężysty, bez cech nadpsucia 

szt. 

Śliwki – typu:węgierka Stanley, wybarwione, w dojrzałości 
konsumpcyjnej, odchodząca od pestki, bez cech nadpsucia 

kg 

Truskawka – odmiana konsumpcyjna, polska, zdrowa, dojrzała, 
wybarwiona, bez cech nadpsucia 

kg 

Winogrona jasne – kiście zagraniczne, słodkie, bez cech 
nadpsucia, kl.I 

kg 

Ziemniaki młode – irga konsumpcyjna, umyta, zdrowa, 
nienadmrożona, skórka bez zielonych zabarwień, bez kiełkujących 
oczek, wielkość średnia, bez cech nadpsucia 

kg 

 

UWAGA: 

1. Zamawiający dopuszcza złożenie innego niż wskazanego w powyższej 
tabeli produktu, pod warunkiem, że będzie on odpowiadał specyfiką 
oraz wartościami żywieniowymi produktowi opisanemu przez 
Zamawiającego.. 

2. Wykonawca w ofercie wskazując produkt równoważny winien go 
dostatecznie dokładnie opisać (np. podając nazwę producenta oraz 
gramaturę). 

3. W razie wątpliwości, czy w/w produkt spełnia wymogi postawione przez 
Zamawiającego w SIWZ na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia 
równoważnościproduktu.

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


