
Znak sprawy SP1.261.1.2017 Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy  

Nazwa: ……………………
Siedziba: ……………………
Adres poczty elektronicznej: ……………………
Strona internetowa: ……………………
Numer telefonu:  (**) ……………………
Numer faksu:  (**) ……………………
Numer REGON: ……………………
Numer NIP: ……………………

Dane dotyczące zamawiającego

Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. prof. Wł. Szafera
Adres zamawiającego: ulica Parkowa 5
Kod. Miejscowość: 36-200 Brzozów
Telefon: (13) 43 419 37
Adres strony internetowej: spbrzozow.republika.pl
 Adres poczty elektronicznej: spbrzozow@poczta.onet.pl 

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym: . „Sukcesywna dostawa artykułów  
spożywczych  do stołówki szkolnej na potrzeby  wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Brzozowie” oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena oferty

Część nr 1 -Artykuły spożywcze *

Cena ofertowa netto................................................................................................................zł
(Słownie:…………………………………………………………………………………….).
Podatek VAT……………………......................................................................................................zł
Cena brutto.........................................................................................................................zł
(Słownie:……………………………………………………………………………………….)

Część nr 2 – Artykuły spożywcze mrożone *

Cena ofertowa netto................................................................................................................zł
(Słownie:…………………………………………………………………………………….).
Podatek VAT……………………......................................................................................................zł
Cena brutto.........................................................................................................................zł
(Słownie:……………………………………………………………………………………….)

Część nr 3 – Mięso i przetwory mięsne *

Cena ofertowa netto................................................................................................................zł
(Słownie:…………………………………………………………………………………….).
Podatek VAT……………………......................................................................................................zł

„Sukcesywna dostawa artykułów  spożywczych  do stołówki szkolnej na potrzeby  wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w 
Brzozowie” 



Cena brutto.........................................................................................................................zł
(Słownie:……………………………………………………………………………………….)

Część nr 4 – Nabiał *

Cena ofertowa netto................................................................................................................zł
(Słownie:…………………………………………………………………………………….).
Podatek VAT……………………......................................................................................................zł
Cena brutto.........................................................................................................................zł
(Słownie:……………………………………………………………………………………….)

Część nr 5 – Warzywa i owoce *

Cena ofertowa netto................................................................................................................zł
(Słownie:…………………………………………………………………………………….).
Podatek VAT……………………......................................................................................................zł
Cena brutto.........................................................................................................................zł
(Słownie:……………………………………………………………………………………….)

Część nr 6 – Drób *

Cena ofertowa netto................................................................................................................zł
(Słownie:…………………………………………………………………………………….).
Podatek VAT……………………......................................................................................................zł
Cena brutto.........................................................................................................................zł
(Słownie:……………………………………………………………………………………….)

Część nr 7 – Pieczywo *

Cena ofertowa netto................................................................................................................zł
(Słownie:…………………………………………………………………………………….).
Podatek VAT……………………......................................................................................................zł
Cena brutto.........................................................................................................................zł
(Słownie:……………………………………………………………………………………….)

Część nr 8 – Jajka *

Cena ofertowa netto................................................................................................................zł
(Słownie:…………………………………………………………………………………….).
Podatek VAT……………………......................................................................................................zł
Cena brutto.........................................................................................................................zł
(Słownie:……………………………………………………………………………………….)

Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

Informuję, że:

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*.

- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego               
w odniesieniu do następujących towarów:

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

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

„Sukcesywna dostawa artykułów  spożywczych  do stołówki szkolnej na potrzeby  wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w 
Brzozowie” 



..............................................................................................................................................,  

których dostawa będzie prowadzić do jego powstania.                                                                     
Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to:

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

................................................................................................................................... zł. netto*

Oświadczam, że   :  

Termin płatności wynosi: 14 dni

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę 
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. 

3. Oświadczam, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia 
umowy / wzór umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się            
w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego.

4. Oświadczam/y, że jestem/nie jestem małym/średnim przedsiębiorcą*. 

5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami / 
wymaganiami organizacyjnymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
załącznikach do niej.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa        
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane 
(wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Inne informacje wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

                                                                        .................................................................................
                                                                                     (data i czytelny podpis wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić

„Sukcesywna dostawa artykułów  spożywczych  do stołówki szkolnej na potrzeby  wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w 
Brzozowie” 



Załączniki Nr 1A-1H

Zał. Nr 1A
Znak sprawy SP1.261.1.2017
 
…………………………………… , dnia ………………
        (miejscowość)

FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………….
Siedziba wykonawcy: ………………………………………………….
Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia.
Część nr 1 – Artykuły spożywcze

Lp. Nazwa produktu wymaganego
Nazwa produktu

oferowanego
(równoważnego)

j.m. ilość
Oferowana
cena netto

(zł)

Wartość
netto  (5x6)

(zł)

Podatek VAT
(zł)

Razem
brutto

(zł)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1 Aromat  do ciast  - flakonik op.100ml           szt. 10     

2

Barszcz czerwony w proszku Knorr lub 
produkt równoważny op. 1kg                        szt. 12     

3
Bazylia Prymat  lub produkt równoważny 
op.10g                                                            szt. 20     

4

Budyń śmietankowy Winiary  lub produkt 
równoważny op.1kg                                      szt. 12     

5 Brzoskwinia w syropie op.820g                    szt. 40     

6 Cukier  op.1kg                                               kg 900     

„Sukcesywna dostawa artykułów  spożywczych  do stołówki szkolnej na potrzeby  wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzozowie” 



7 Cukier puder op.  500g                                  kg 10     

8 Cukier waniliowy op. 32g                             szt. 600     

9 Chrzan op.1kg                                               szt. 12     

10 Cynamon op.20g                                  szt. 40     

11

Delikt do mięs Knorr  lub produkt 
równoważny op.600g                                    szt. 20     

12

Delikt do ryb Knorr   lub produkt 
równoważny op.600g                                    szt. 6     

13 Dżem truskawkowy op. 6kg                          szt. 12     

14 Dżem truskawkowy op. 320g                        szt. 50     

15 Frytura op. 20l                                               szt. 10     

16

Galaretka w proszku różne smak Winiary 
lub produkt równoważny op.1kg                   szt. 15     

17

Groszek konserwowy –Pudliszki lub 
produkt równoważny op.400g                       szt. 25     

18 Grzanki op.70dag                                          szt. 30     

19

Herbata ekspresowa Lipton  lub produkt 
równoważny op.100szt                                  szt. 25     

20 Herbata miętowa ekspresowa op.25szt         szt. 10     

21 Herbata  lemon w proszku op.600g               szt. 10     

22 Kakao Deco Moreno  op.150g                      szt. 15     

23

Kasza jęczmienna średnia Lubella   lub 
produkt równoważny op.05kg                       kg 75     

24

Ketchup pikantny Pudliszki lub produkt 
równoważny op.600ml                                  szt. 15     

25

Ketchup łagodny Pudliszki   lub produkt 
równoważny op.600ml                                  szt. 15     

„Sukcesywna dostawa artykułów  spożywczych  do stołówki szkolnej na potrzeby  wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzozowie” 



26

Koncentrat pomidorowy Pudliszki lub 
produkt równoważny op.20dag                     szt. 100     

27

Koncentrat pomidorowy Pudliszki lub 
produkt równoważny op.1kg                         szt. 15     

28

Koncentrat pomidorowy Knorr lub produkt 
równoważny op.1kg                       szt. 10     

29 Koncentrat buraczany-Krakus op.300ml       szt. 20     

30 Krem borowikowy op. 1kg                            szt. 8     

31 Kucharek op. 1kg                                          szt. 60     

32

Kukurydza w puszce Pudliszki  lub produkt
równoważny  op.400g                                   szt. 45     

33 Kwasek cytrynowy op.20g                            szt. 40     

34

Liść laurowy  Prymat lub produkt 
równoważnyop.6g                                         szt. 50     

35 Majeranek op.8g                                            szt. 30     

36
Majonez  Rzymski lub produkt 
równoważny op.1kg                                      szt. 60     

37
Makaron  Lubella lub produkt równoważny
op. 2kg                                  szt. 220     

38
Makaron  Knorr lub produkt równoważny 
op. 3kg                                                           szt. 45     

39 Makaron nitka np. Rędziński op.25dag         szt. 120     

40 Mąka poznańska 500 op.1kg                         kg 700     

41 Musztarda op. 1kg                                         szt. 20     

42
Napój w proszku Alsa-różne smaki  op. 1 
kg

 
szt. 70     

43 Nutella  op.230g                    szt. 300     

44 Ocet 10% op.0,5l                     szt. 25     

45 Ogórek korniszon op. 90 ml                          szt. 200     

„Sukcesywna dostawa artykułów  spożywczych  do stołówki szkolnej na potrzeby  wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzozowie” 



46 Olej kujawski  op.1l                                       szt. 600     

47 Olej kujawski op.3l                                        szt. 10     

48 Oliwa z oliwek   op.1l                                   szt. 15     

49 Oregano op. 20g                                            szt. 25     

50 Papryka w proszku op. 20g                           szt. 25     

51

Pieprz mielony Prymat  lub produkt 
równoważnyop.20g                                       szt. 250     

52

Pieprz ziołowy Prymat  lub produkt 
równoważny  op.20g                                     szt. 100     

53 Pieprz ziarnisty op. 20g                                 szt. 50     

54 Płatki kukurydziane op. 1kg                          szt. 300     

55 Pomidory suszone op. 50dag                         szt. 5     

56 Powidło węgierkowe op.340g                       szt. 50     

57

Przyprawa do zup –Maggi  lub produkt 
równoważny op.1l                                         szt. 60     

58 Przyprawa do kebab-gyros op.30g                szt. 25     

59

Pulpa pomidorowa Knorr lub produkt 
równoważny op.2kg                                      szt. 25     

60 Rama-tłuszcz do smażenia op.1kg                szt. 40     

61 Rama w płynie op.2l                                      szt. 5     

62 Rosołek w kostce drobiowy op.12kostek      szt. 100     

63 Rosół w paście op. 60dag                              szt. 6     

64 Ryż op.1kg                                                     kg 200     

65 Ryż długoziarnisty op. 5kg                            szt. 10     

66 Ryż z warzywami (saszetka) op.400g           szt. 180     

67 Sok, różne smaki  op.0,5l                              szt. 80     

„Sukcesywna dostawa artykułów  spożywczych  do stołówki szkolnej na potrzeby  wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzozowie” 



68

Sos grzybowy Knorr lub produkt 
równoważny  op.1kg                                     szt. 5     

69

Sos boloński Knorr lub produkt 
równoważny op.1kg                                      szt. 5     

70 Sos do deserów op.1kg                                  szt. 10     

71 Sos do spaghetti w słoiku op.0,5l                  szt. 50     

72 Sos do makaronu w słoiku op.0,5l                szt. 50     

73

Sos do pieczeni Knorr lub produkt 
równoważny op.1kg                                      szt. 5     

74 Sos koperkowo-ziołowy op.600g                  szt. 5     

75 Sos pieczarkowy  op.1kg                               szt. 4     

76 Sos texana-salsa op.5kg                                 szt. 3     

77 Sól op.1kg                                                      kg 250     

78 Sól czosnkowa op.20gr                                  kg 2     

79

Ziele angielskie  Prymat lub produkt 
równoważny op.15g                                      szt. 100     

80 Zioła prowansalskie op. 20gr                        szt. 30     

81

Zupa grzybowa Knorr lub produkt 
równoważny op.1kg                                      szt. 8     

82

Zupa pieczarkowa Knorr lub produkt 
równoważny  op.1kg                                     szt. 10     

83 Zupa brokułowa op.1kg                                 szt. 5     

84 Zupa grochowa op.1kg                                  szt. 5     

85

Zupa krem z kurek Knorr lub produkt 
równoważny op.1kg                                      szt. 6     

86 Zupa ogonowa op. 3kg                                  szt. 3     

„Sukcesywna dostawa artykułów  spożywczych  do stołówki szkolnej na potrzeby  wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzozowie” 



87
Żur Knorr w proszku lub produkt 
równoważny op.1 kg   szt. 12     

Ogółem
        

Wyliczoną wartość zamówienia z pozycji Ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

………………………………………………………………….
              Podpis osoby upoważnionej

„Sukcesywna dostawa artykułów  spożywczych  do stołówki szkolnej na potrzeby  wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzozowie” 



Zał. Nr 1B
Znak sprawy SP1.261.1.2017

…………………………………… , dnia ……………………
        (miejscowość)

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy: ………………………………………………….
Siedziba wykonawcy: ………………………………………………….
Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia.
Część nr 2 – artykuły spożywcze mrożone

Lp. Nazwa produktu wymaganego
Nazwa produktu

oferowanego
(równoważnego)

j.m. ilość
Oferowana
cena netto

(zł)

Wartość
netto (5x6)

(zł)
Podatek VAT  (zł)

Razem brutto
(zł)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1
Kalafior mrożony Hortex                 
lub produkt równoważny op2.5kg   

kg 80
    

2
Bukiet jarzyn Hortex lub produkt 
równoważny op.450g             

kg 80
    

3
Truskawki mrożone Hortex             
lub produkt równoważny 2.5kg

 kg 300
    

4  Kluski śląskie op.2.5kg  kg 200     

5 Pyzy z mięsem  0,5 kg  kg 200     

6
Wiśnia mrożona Hortex                   
lub produkt równoważny op.2.5kg   

kg 200
    

„Sukcesywna dostawa artykułów  spożywczych  do stołówki szkolnej na potrzeby  wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzozowie” 



7
Frytki mrożone Awiko lub produkt 
równoważny op.2,5kg

 kg 300
    

8 Śliwki mrożone op.2,5kg  kg 100     

9
Brokuł Hortex lub produkt 
równoważny op.2,5kg                     

kg 80
    

10 Szpinak porcjowany.450g                 kg 25     
11 Malina mrożona    op.450g               kg 25     
12 Jagoda op.2,5kg                               kg 120     
13 Warzywa na patelnie op.450g           kg 15     

14 Ryba Miruna bez skóry Shop.6,8kg kg 450

15 Fasolka szparagowa op.2,5kg         kg 100     
16 Groszek mrożony op.2,5kg               kg 50     
17 Gołąbki ręcznie robione  op.1kg       kg 400     
18 Pierogi ręcznie robione op. 1.kg       kg 550     
19 Filet z dorsza  SHP  op.6,8kg           kg 300     
20 Uszka ręcznie robione op.1kg      kg 300     

Ogółem        

Wyliczoną wartość zamówienia z pozycji Ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

………………………………………………………………….
              Podpis osoby upoważnionej

„Sukcesywna dostawa artykułów  spożywczych  do stołówki szkolnej na potrzeby  wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzozowie” 



Zał. Nr 1C
Znak sprawy SP1.261.1.2017

…………………………………… , dnia …………………
        (miejscowość)

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy: ………………………………………………….
Siedziba wykonawcy: ………………………………………………….
Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia.
Część nr 3 – mięso – przetwory mięsne.

Lp. Nazwa produktu wymaganego

Nazwa
produktu

oferowanego
(równoważnego)

j.m. ilość
Oferowana
cena netto

(zł)

Wartość netto (5x6)
(zł)

Podatek
VAT  (zł)

Razem
brutto   (zł)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1 Schab wieprzowy (bez kości)  kg 150     
2 Karkówka (bez kości)  kg 50     
3 Mięso od szynki ( bez kości)  kg 500     
4 Karkówka mielona  kg 850     
5 Mięso gulaszowe (bez kości)  kg 150     
6 Antrykot wołowy  kg 70     
7 Kości od schabu  kg 50     
8 Żeberka wieprzowe  kg 350     
9 Smalec wieprzowy 250g  kg 10     

10 Kiełbasa zwyczajna  kg 70     
11 Kiełbasa wiejska  kg 70     
12 Parówka zawartość mięsa 80%  kg 80     

„Sukcesywna dostawa artykułów  spożywczych  do stołówki szkolnej na potrzeby  wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzozowie” 



13 Szponder wołowy kg 60
14 Udziec wołowy kg 90

Ogółem        

Wyliczoną wartość zamówienia z pozycji Ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

………………………………………………………………….
              Podpis osoby upoważnionej

Zał. Nr 1D

„Sukcesywna dostawa artykułów  spożywczych  do stołówki szkolnej na potrzeby  wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzozowie” 



Znak sprawy SP1.261.1.2017

…………………………………… , dnia …………………………
        (miejscowość)

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy: ………………………………………………….
Siedziba wykonawcy: ………………………………………………….
Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia.
Część nr 4 – Nabiał.

Lp. Nazwa produktu wymaganego
Nazwa produktu

oferowanego
(równoważnego)

j.m. ilość
Oferowana

cena netto   (zł)

Wartość netto
(5x6)
(zł)

Podatek
VAT
(zł)

Razem
brutto

(zł)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1 Mleko1l                                         szt. 1000     
2 Margaryna Kasia 25dag                 szt. 100     
3 Masło 82%tłuszczu 20dag             szt. 500     
4 Masło  np. Juhas 20dag                 szt. 600     
5 Ser chudy 20dag                            szt. 100     
6 Ser półtłusty 25dag                        szt. 1200     
7 Ser żółty np.  Złoty Mazur             kg 50     
8 Serek topiony 20dag                      szt. 100     
9 Śmietana 18% 05l                          szt. 900     

10 Śmietana 30%05l                           szt. 50     

11 Żurek zakwas  w płynie Bednarz 
lub równoważny 0,5l         

szt. 120
    

„Sukcesywna dostawa artykułów  spożywczych  do stołówki szkolnej na potrzeby  wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzozowie” 



Ogółem        

Wyliczoną wartość zamówienia z pozycji Ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

………………………………………………………………….
              Podpis osoby upoważnionej

Zał. Nr 1E
Znak sprawy SP1.261.1.2017

„Sukcesywna dostawa artykułów  spożywczych  do stołówki szkolnej na potrzeby  wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzozowie” 



…………………………………… , dnia …………………………
        (miejscowość)

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy: ………………………………………………….
Siedziba wykonawcy: ………………………………………………….
Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia.
Część nr 5- Warzywa i owoce.

Lp. Nazwa produktu wymaganego

Nazwa
produktu

oferowanego
(równoważnego

)

j.m. ilość
Oferowana
cena netto

(zł)

Wartość netto
(5x6)
(zł)

Podatek
VAT  (zł)

Razem
brutto

(zł)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1 Brokuł  szt. 50     
2 Buraki czerwone  kg 300     
3 Cebula  kg 300     
4 Cukinia  kg 50     
5 Cytryna  kg 60     
6 Czosnek  szt. 500     
7 Fasola Jaś op. 1 kg  kg 70     
8 Groch połówki op. 1 kg  kg 30     
9 Kalafior  szt. 100     

10 Kapusta biała 1 szt.  szt. 500     
11 Kapusta czerwona 1 szt.  szt. 60     
12 Kapusta kiszona op. 1 kg  kg 200     
13 Kapusta pekińska  szt. 150     

„Sukcesywna dostawa artykułów  spożywczych  do stołówki szkolnej na potrzeby  wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzozowie” 



14 Kapusta włoska  szt. 45     
15 Koperek świeży  pęki 450     
16 Marchewka  kg 500     
17 Natka świeża  pęki 450     
18 Ogórek kiszony  kg 450     
19 Ogórek zielony  kg 350     
20 Papryka czerwona  kg 30     
21 Papryka zielona kg 20
22 Papryka żółta  kg 20     
23 Pieczarki  kg 200     
24 Pietruszka  kg 70     
25 Pomidor  kg 130     
26 Por 1 szt.  szt. 200     
27 Rzodkiewka  pęki 60     
28 Seler  kg 80     
29 Szczypiorek  pęki 500     
30 Ziemniaki  kg 4000     
31 Cebula kg 400
32 Banany  kg 250     
33 Gruszka  kg 200     
34 Jabłka  kg 500     
35 Jabłka- Reneta  kg 200     
36 Kiwi  szt. 350     
37 Klementynka  kg 200     
38 Pomarańcza  kg 300     
39 Śliwka  kg 150     
40 Truskawka  kg 100     

Ogółem        

„Sukcesywna dostawa artykułów  spożywczych  do stołówki szkolnej na potrzeby  wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzozowie” 



Wyliczoną wartość zamówienia z pozycji Ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

………………………………………………………………….
              Podpis osoby upoważnionej

Zał. Nr 1F
Znak sprawy SP1.261.1.2017

„Sukcesywna dostawa artykułów  spożywczych  do stołówki szkolnej na potrzeby  wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzozowie” 



…………………………………… , dnia ………………
        (miejscowość)

FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………….
Siedziba wykonawcy: ………………………………………………….
Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia.
Część nr 6- Drób.

Lp.
Nazwa produktu

wymaganego

Nazwa produktu
oferowanego

(równoważnego)
j.m. Ilość

Oferowana
cena netto

(zł)

Wartość
netto (5x6)

(zł)

Podatek VAT
(zł)

Razem
brutto   (zł)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1 Filet z kurczaka (świeży)  kg 500     
2 Udziec z kurczaka (świeży)  kg 900     
3 Kura rosołowa (świeża)  kg 100     
4 Udziec z indyka (świeży) b/k  kg 300     
5 Udko  kg 50     
6 Wątróbka drobiowa  kg 90     

Ogółem        

Wyliczoną wartość zamówienia z pozycji Ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

………………………………………………………………….
              Podpis osoby upoważnionej

Zał. Nr 1G
Znak sprawy SP1.261.1.2017

„Sukcesywna dostawa artykułów  spożywczych  do stołówki szkolnej na potrzeby  wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzozowie” 



…………………………………… , dnia …………………………
        (miejscowość)

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy: ………………………………………………….
Siedziba wykonawcy: ………………………………………………….
Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia.
Część nr 7- Pieczywo.

Lp.
Nazwa produktu

wymaganego

Nazwa produktu
oferowanego

(równoważnego)
j.m. ilość

Oferowana
cena netto

(zł)

Wartość netto
(5x6)
(zł)

Podatek VAT
(zł)

Razem brutto
(zł)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1 Chleb krojony 60 dag  szt. 1100     
2 Chleb razowy 60 dag  szt. 200     
3 Bułka zwykła 9 dag  szt. 600     
4 Bułka tarta 50 dag  szt. 500     

Ogółem        

Wyliczoną wartość zamówienia z pozycji Ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

………………………………………………………………….
              Podpis osoby upoważnionej

Zał. Nr 1H
Znak sprawy SP1.261.1.2017

„Sukcesywna dostawa artykułów  spożywczych  do stołówki szkolnej na potrzeby  wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzozowie” 



…………………………………… , dnia …………………………
        (miejscowość)

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy: ………………………………………………….
Siedziba wykonawcy: ………………………………………………….
Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia.
Część nr 8- Jajka.

Lp.
Nazwa produktu

wymaganego

Nazwa produktu
oferowanego

(równoważnego)
j.m. ilość

Oferowana
cena netto

(zł)

Wartość netto
(5x6)
(zł)

Podatek VAT
(zł)

Razem brutto
(zł)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1 Jajka L waga 63-75 g  szt. 8000     

Ogółem        

Wyliczoną wartość zamówienia z pozycji Ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

………………………………………………………………….
              Podpis osoby upoważnionej

„Sukcesywna dostawa artykułów  spożywczych  do stołówki szkolnej na potrzeby  wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzozowie” 



zał. nr.2
Znak sprawy SP1.261.1.2017

                                       OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
                        O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
                                  ORAZ NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU

Dane dotyczące wykonawcy

 
Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data  .....................……

Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy

Imię i nazwisko.................................................................................................

Stanowisko, 
dane kontaktowe .................................................................................................

Informacje dot. 
przedstawicielstwa .................................................................................................

Należy załączyć odpowiednie upoważnienie / pełnomocnictwo jeżeli nie wynika ono z dokumentów 
rejestrowych. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wypełniają jedynie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcja / 
spółki cywilne)

Rola wykonawcy
(lider, partner) 

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

Nazwy, adresy 
pozostałych wykonawców

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

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

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

Sposób reprezentacji  wykonawców      

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

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

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa 
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
„Sukcesywna dostawa artykułów  spożywczych  do stołówki szkolnej na potrzeby  wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w 
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Oświadczenia wykonawcy dot. niepodleganiu wykluczeniu
 
Oświadczam, że podlegam / nie podlegam* wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Oświadczam, że podlegam / nie podlegam* wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie
okoliczności wymienionych w pkt. VI. 2 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Wykluczenie wykonawcy następuje jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy
Pzp

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

W przypadku dostępności dokumentów lub oświadczeń potwierdzających brak podstaw 
wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej wskazać adres 
internetowy, dane referencyjne dokumentu:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych 
przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów

Jeżeli w stosunku do wykonawcy zachodzą okoliczności skutkujące wykluczeniem z udziału              
w postępowaniu może zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. przedstawić dowody na to, że podjęte 
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przedstawione przez Wykonawcę 
dowody podlegać będą ocenie Zamawiającego pod względem wagi i szczególnych okoliczności 
czynu wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków

Oświadczam, że spełniam warunki / nie spełniam warunków* udziału w postępowaniu 
wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące       
w szczególności: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
3) zdolności technicznej lub zawodowej

„Sukcesywna dostawa artykułów  spożywczych  do stołówki szkolnej na potrzeby  wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w 
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.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

W przypadku dostępności dokumentów lub oświadczeń potwierdzających brak podstaw 
wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej wskazać adres 
internetowy, dane referencyjne dokumentu:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych 
przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów

Informacje na temat Podmiotów udostępniających zasoby
Wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polegam na:  zdolnościach 
technicznych lub zdolnościach zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej * 
innych podmiotów w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Należy przedstawić dane podmiotów, adresy pocztowe, adresy e-mailowe, telefon, osoby 
uprawnione do reprezentacji, zasoby na których polega wykonawca oraz potwierdzić brak istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnianie, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby 
wykonawca, warunków udziału w postępowaniu.

Do oferty załączam zobowiązanie ww. podmiotu / podmiotów do oddania do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Jednocześnie oświadczam, że ww. podmioty na których zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie zamawiającego dokumenty,                   o
których mowa w SIWZ pkt. VII.2. ppkt. 1 - 3 w odniesieniu do podmiotów na zdolnościach lub 
sytuacji których polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Informacje na temat podwykonawców

„Sukcesywna dostawa artykułów  spożywczych  do stołówki szkolnej na potrzeby  wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w 
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Informuję, że:
- zamówienie wykonam sam, tj. bez udziału podwykonawców
- zamówienie wykonam przy udziale następujących podwykonawców w podanym niżej zakresie*

Poniżej wykonawca określa części zamówienia które zamierza powierzyć podwykonawcom wraz  
z podaniem informacji o tych podmiotach (dane podmiotów, adresy pocztowe, adresy e-mailowe, 
telefon, osoby uprawnione do reprezentacji)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Należy przedstawić dane podmiotów, adresy pocztowe, adresy e-mailowe, telefon, osoby 
uprawnione do reprezentacji, potwierdzić braku istnienia wobec podwykonawców podstaw 
wykluczenia.

Jednocześnie oświadczam, że ww. podmioty będące podwykonawcami nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie zamawiającego dokumenty, o których 
mowa w SIWZ pkt. VII.2. ppkt. 1 - 3 w odniesieniu do podwykonawców 

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

„Sukcesywna dostawa artykułów  spożywczych  do stołówki szkolnej na potrzeby  wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w 
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Znak sprawy SP1.261.1.2017
  zał. nr 3

 (nazwa i adres Wykonawcy / pieczęć firmowa)

                                           GRUPA KAPITAŁOWA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów  
spożywczych  do stołówki szkolnej na potrzeby  wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Brzozowie” zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oświadczam /my, że w odniesieniu 
Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postepowaniu:

1. Nie należymy*) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618   
i 1634);

2. Należymy*) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w skład której wchodzą niżej 
wymienieni Wykonawcy (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634):
(jeżeli dotyczy – wypełnić poniższą tabelę):

Poz
.

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy / Wykonawców, który złożył ofertę:

1 2

1

2

(…)

3. Wszystkie informacje podane powyżej są aktualne, i zgodne z prawdą oraz zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd 
przy przedstawianiu informacji.

....................................., dnia: ................................. 
..............................................................

                 (podpis i pieczęć imienna osób
uprawnionych)

Uwaga:
1) Niniejszy załącznik Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
2) Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzieleniu zamówienia;

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, niniejszy 
załącznik składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

4) *) – niepotrzebne skreślić.

„Sukcesywna dostawa artykułów  spożywczych  do stołówki szkolnej na potrzeby  wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w 
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Znak sprawy SP1.261.1.2017 Zał. nr 4

UMOWA Nr…/2017 (projekt)

Umowa zawarta w dniu ………………… w Brzozowie pomiędzy:

Szkołą Podstawową Nr 1 im. prof. Wł. Szafera z siedzibą w Brzozowie, ul. Parkowa 5,                
36–200 Brzozów NIP: 6861470288  Regon: 001199995 zwaną w dalszej części umowy 
„Zamawiającym”, którą reprezentuje :
Tomasz Żak – Dyrektor 

a
……………………………………………………………………………………………
NIP: ………………………………….REGON: ……………… zwanym dalej „Wykonawcą”
reprezentowanym przez: 
………………………………………..

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści:

         
§ 1.

 1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  zadanie p.n.: „Sukcesywna 
dostawa artykułów  spożywczych  do stołówki szkolnej na potrzeby  wyżywienia uczniów w 
Szkole Podstawowej nr 1 w Brzozowie”,  które zostały wyspecyfikowane w Formularzu cenowym 
dla  części ……… w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 r. 
Formularz cenowy stanowi integralną część umowy.
2.  Przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania dotyczące produktów 
żywnościowych określone w obowiązujących przepisach, a w szczególności:
1) ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z  2015 r. poz. 594 
ze zm.)  oraz aktów wykonawczych do niej,
2) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U.     
z 2016 r. poz. 1604 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do niej.
 3.  Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, przez cały okres trwania 
umowy na podstawie składanych przez upoważnionego przez Zamawiającego pracownika szkoły 
zamówień ilościowo – asortymentowych zgłaszanych telefonicznie lub pisemnie, w dni robocze.
 4.  Ilości artykułów żywnościowych podanych w formularzu cenowym są szacunkowe i mogą ulec
zmianie. Dotyczy to zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianego towaru do 10%. 
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu zmniejszenia
zakresu dostawy.
 5.  Zamówienia odbywać się będą sukcesywnie, uruchamiane w formie pisemnego 
zapotrzebowania przesyłanego pocztą elektroniczną lub faksem najpóźniej do godz. 8:30, 
natomiast warzywa świeże, nabiał oraz mięso i jego przetwory dwa razy w tygodniu, a pieczywo 
codziennie. W przypadku zamówień doraźnych, dokonywanych telefonicznie – w ciągu 24 godzin.
6.  Termin przydatności do spożycia produktów żywnościowych od chwili dostarczenia produktu 
do Zamawiającego nie może być krótszy niż 3/4 okresu, w którym towar zachowuje zdatność do 
spożycia określoną na opakowaniu produktu.
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 7.  Produkty powinny być dostarczane w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach 
zawierających oznaczenia zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 
żywnościowego. 
 8.  Mięso, drób i wędliny nie mogą być mrożone, a ich dostawa powinna odbywać się                     
w zamkniętych opakowaniach, lub pojemnikach plastikowych z pokrywami, posiadającymi 
stosowne atesty, pojemnikach plombowanych lub metkowanych, czystych i nieuszkodzonych. 
 9.  Transport zamawianych produktów odbywać się będzie transportem własnym Wykonawcy oraz
na jego koszt z uwzględnieniem rozładunku w szkole.
 10.  Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków transportu. Każdy 
samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Inspektoratu 
Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych 
produktów, w przypadku pojazdów przewożących szybko psujące się artykuły żywnościowe 
świadectwo ATP.
 11.  Dysponenci i kierowcy Wykonawcy winni posiadać aktualne świadectwa zdrowia.
 12.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie 
dostawy produktów:
1) decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
dotyczącej możliwości produkcji lub obrotu danego produktu spożywczego będącego przedmiotem
zamówienia,
2) dokumenty potwierdzające stosowanie systemu HACCP.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar w ilości odpowiadającej 
zamówieniu, o jakości wskazanej w SIWZ.
2. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie przy odbiorze zamówionej partii towaru sprawdzić 
jego ilość i stan.
3. Jeżeli w wyniku sprawdzenia  ilości i stanu Zamawiający wnosi zastrzeżenia w zakresie  
określonym w ust. 2, niezwłocznie zawiadamia  o tym Wykonawcę, a jeżeli wada została 
ujawniona w obecności przedstawiciela Wykonawcy umieszcza odpowiednią adnotację na fakturze.
4. Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać oględzin reklamowanej partii towaru, jest zobowiązany 
uczynić to niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 1 godz. od otrzymania  zawiadomienia 
o wykryciu wad.
5. Jeżeli Wykonawca  nie dokona oględzin w terminie  podanym w  ust. 4 uważa się , że uznał 
reklamację Zamawiającego.
6. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany 
zakwestionowanej  ilości dostarczonej partii towaru na wolną od wad, w terminie nie dłuższym  niż
1 godzina, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwiększyć  ten czas do 24 godzin.
7. Jeżeli Wykonawca  nie uznał reklamacji albo w razie niezgodności stanowisk co  do oceny 
jakości towaru, strony niezwłocznie sporządzają protokół i pobierają próbki towaru.
Pobraną próbkę wadliwego towaru  Zamawiający  dostarczy w ciągu 2 godz. do Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznej w Brzozowie, w celu wydania orzeczenia co do jakości dostarczonego towaru.
8. Koszt  badania próbek ponosi Wykonawca tylko wtedy, jeżeli ocena  wykazała wadliwą jakość 
dostarczonego towaru.
9. Wyniki ekspertyz oraz badań laboratoryjnych wiążą strony.

§ 3.

1. Za sprzedaż i dostawę produktów żywnościowych Wykonawcy zostanie  wypłacone  
wynagrodzenie, płatne według cen jednostkowych  brutto określonych w ofercie Wykonawcy, za 
faktycznie  dostarczone produkty żywnościowe. 
2. Ceny  jednostkowe  brutto mogą ulec zmianie  tylko w przypadku : 
1) ustawowej zmiany podatku VAT od towarów i usług,
2) wzrostu cen jednostkowych, przy czym wzrost cen w czasie obowiązywania terminu wykonania 
zamówienia nie może przekroczyć brutto 20% ceny pierwotnej określonej w ofercie,
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3)  niezależnie od tego zapisu, ceny towarów przez okres dwóch miesięcy od daty zawarcia  
umowy nie mogą ulec zmianie.
3. Wszelkie zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron na piśmie 
w formie aneksu, pod rygorem nieważności.
4. Wykonawca będzie  obowiązany do przedkładania faktur nie częściej jednak niż 2 razy                
w miesiącu.
5. Podstawą wystawienia faktury będzie dokument z dokonania przez upoważnionych 
pracowników zamawiającego sprawdzenia jakości i zgodności towaru z zamówieniem.
6. Należność  za fakturę  regulowana będzie przelewem, w terminie 14 dni od daty otrzymania 
faktury przez Zamawiającego na wskazane konto Wykonawcy.

§ 4.

Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego natychmiastowego odstąpienia od umowy        
w przypadku:
1) trzykrotnego nałożenia na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 2.
2) dwukrotnej uzasadnionej reklamacji Zamawiającego w zakresie jakości przedmiotu umowy.

§ 5.

1. Za odstąpienie  od umowy przez Wykonawcę  z przyczyn od niego zależnych, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w  wysokości  10% wartości wynagrodzenia całkowitego 
brutto określonego w formularzu ofertowym. 
2. W przypadku opóźnienia  terminu dostawy, za każdy dzień opóźnienia  Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w  wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia całkowitego brutto 
określonego w formularzu ofertowym. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia  od umowy z przyczyn od 
niego zależnych w  wysokości 10% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto określonego           
w formularzu ofertowym. 
4. Wykonawca wyraża zgodę  na potrącenie wymagalnych kar umownych z wystawionych faktur.
5. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega  sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 6.

1. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych  oraz  Kodeksu cywilnego. 
3. Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po  jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:
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