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PR.ZP.341- 02/11 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

Gimnazjum im. Orl ąt Lwowskich 
ul. Zgorzelecka 2, 59-950 Ruszów 

tel. (075)7714143, tel/fax (075)7714143 
e-mail: gimr@interia.pl 

 
ZAPRASZA DO UDZIAŁU  

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych 

Stosownie do instrukcji w sprawie wydatkowania środków publicznych z budżetu Gminy  
i Miasta  Węgliniec (Zarządzenie nr 19/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec) 

 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA-  dostawa owoców i warzyw do stołówki przy Gimnazjum  
w Ruszowie 
Pożądany termin realizacji zamówienia – od 07.02.2011r do 31.12.2011. 
 
Zamówienie obejmuje dostawę warzyw i owoców do stołówki przy gimnazjum  
w Ruszowie w okresie od 07.02.2011 do 31.12.2011r  
 
 W sprawie przedmiotu zamówienia osobą upoważnioną do kontaktu z  wykonawcami 
jest – Pani Jolanta Kowal w siedzibie Zamawiającego - tel. 0757714143  w godz. 9.00 – 
13.00. lub 662249763 

 
Zamawiający  nie dopuszcza możliwości zlecenia wykonania zamówienia podwykonawcom. 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
Kryterium oceny ofert: 
- cena – 100%.  
Wypełniony druk oferty wraz z załącznikiem - zapytanie cenowe należy złożyć w zamkniętej 
kopercie z nadrukiem „Dostawa warzyw i owoców do stołówki przy gimnazjum w Ruszowie 
w okresie od 07.02.2011 do 31.12.2011r”- w siedzibie Zamawiającego  (sekretariat)   
do dnia  03.02.  2011r. do godz. 10.00 
 
 
 
 
 
Zał ącznik nr 1 
 
Ruszów 27.01.2011r 
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    Załącznik Nr1 
     

Zapytanie cenowe Nr 2 na dostaw ę owoców i warzyw do stołówki przy Gimnazjum  
w Ruszowie od 07.02.2011 do 31.12.2011r 

Towar 
cena j.m. ilo ść warto ść 

Buraki    kg                 270       
Ananas w puszce    puszka                   70       
Banan    kg                 100       
cebula    kg                   60       
czosnek    szt                   60       
Fasola drobna    0,5kg                   60       
Fasola Jaś    kg                 110       
Groch połówki    0,5kg                   85       
Groszek w puszce    0,2kg                   20       
jablka    kg                 140       
Kapusta czerwona    kg                   30       
Kapusta kwaszona    kg                 400       
kalafior świezy    szt                   50       
Koncentrat pomidor 0,20    szt                 450       
Koperek- pęczek    szt                 180       
kukurydza    puszka                   40       
Kapusta biała    kg                 430       
Kapusta pekinska    kg                 320       
Mandarynki    kg                   50       
Marchewka    kg                 850       
Marmolada 0,5     kg                   55       
Ogorek zielony    kg                 140       
Ogorek konserwowy 0,7 l    słoik                 150       
Ogórek kwaszony     kg                 200       
Papryka czerwona    kg                   30       
Pomidor    kg                   50       
Pietruszka korzeń    kg                 185       
Pietruszka zielona    pęczek                 180       
Pieczarki    kg                   35       
Por    szt                 200       
Pomarańcza    kg                 100       
Sałata zielona    szt                 200       
Salatka grecka    słoik 0,9 l                 200       
Sok owocowy 0,5 l    butelka               1 700       
Seler    kg                 200       
Sałata lodowa    szt                   25       
Ziemniaki    kg             10 000       
Razem         
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PR.ZP.341-02/11 
 
 
 

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

/Pieczęć dostawcy/      Dyrektor 
        Gimnazjum im. Orląt Lwowskich 
        w Ruszowie 
 

OFERTA  

 
 
Nawiązując do ogłoszenia o zaproszeniu do udziału w postępowaniu  prowadzonym 
na podstawie art. 4pkt 8 ust. Prawo zamówień publicznych  na  „Dostawa owoców i 
warzyw do stołówki przy Gimnazjum w Ruszowie” oferujemy   wykonanie   
przedmiotu   zamówienia   za cenę brutto ( z podatkiem VAT) 
:………………………………………………………………………………………zł 

Słownie………………………………………………………………………………………………… 

 
1. Oferowana cena może ulec zmianie w zależności od stopy inflacji, oraz ceny rynkowej towaru 
2. Wymagany termin realizacji zamówienia – od 07.02.2011 do 31.12.2011r 
3. Oświadczamy, że projekt umowy, został przez nas zaakceptowany. 
4. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych  

w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
5. Integralną część oferty stanowi wypełnione zapytanie cenowe. 

Miejscowość, data ……………………………  

 

 

Podpis (podpisy) osób uprawnionych 
do reprezentowania wykonawcy 
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*niepotrzebne skreślić 

 

Umowa Nr   …………………………./2011 

na wykonanie zamówienia pn. „ Dostawa owoców i warzyw do stołówki  

przy Gimnazjum w Ruszowie” 

 
zawarta w dniu  ……………………………………………………….  w Ruszowie 

pomiędzy: 

Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie 59-950 Ruszów ul. Zgorzelecka 2 

reprezentowaną przez 

1. Irenę Droś – dyrektora Gimnazjum w Ruszowie 

zwaną dalej „Zamawiającym”  

a 

2……………………………………………………………………………………………………………………..r
eprezentowanym przez: 

 

zwanym dalej” Dostawcą” 

 
w wyniku wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień 
publicznych na dostawę owoców i warzyw do stołówki przy Gimnazjum w Ruszowie 

§ 1 

DEFINICJE 

Określenia użyte w Umowie mają następujące znaczenie: 

a)„Umowa” – niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki stron i związane z jej 
wykonaniem. 

b) „Siła wyższa” – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia np. wywołane działaniem 
sił przyrody na znacznym obszarze. 

c)„Dni robocze” – dni pracy w urzędach państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej. 

d)„Polskie normy” – normy krajowe, oznaczane symbolem "PN"; określają wymagania, metody badań oraz 
metody i sposoby wykonywania innych czynności, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa pracy i 
użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska, z uwzględnieniem potrzeb ludzi 
niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentowych grup wyrobów, w tym 
właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów, paliw i energii powszechnie stosowanych w 
produkcji i obrocie, głównych parametrów, typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk 
technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną 
wyrobów, projektowania obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy 
odbiorze robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej. 
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§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Na podstawie niniejszej umowy Dostawca zobowiązuje się do dostarczania na rzecz Zamawiającego 
owoców i warzyw do stołówki w ramach  „złożonej i wybranej oferty pn.:”Dostawa owoców i warzyw  
do stołówki przy Gimnazjum w Ruszowie” 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy 
oraz w: 

- złożonej ofercie  

stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 

§ 3 
SPOSÓB WYKONANIA UMOWY 

1. Dostawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne          
do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do: 

- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 
Kodeksu cywilnego, 

2. Dostawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z: 

a) ze złożoną ofertą 

3. Artykuły powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny 
odpowiadać: 

a) Polskim Normom, 

Na każde żądanie Zamawiającego Dostawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty. 

4. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to Dostawca 
zobowiązany jest je przeprowadzić. 

§ 4 
TERMINY 

1. Przewidywany termin rozpoczęcia dostaw  07.02.2011r 

2. Zakończenie  przedmiotu umowy nastąpi – 31.12.2011r 

3. Dostawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy                     
w terminach określonych w niniejszej umowie. 

 

§ 5 

ODBIORY I PROCEDURA 

1. Zamówienie towaru następuje każdorazowo w miarę potrzeby pisemnie, faksem, lub telefonicznie przez 
Zamawiajacego. 

2. Dostawa następuje transportem własnym Dostawcy i na jego koszt 

3.  Przy każdorazowej dostawie Dostawca załączy następujące dokumenty: 

a) dokument WZ 

b) podpisaną kartę przyjęcia towaru dla celów HACCP 
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4. Jeżeli w toku odbioru towaru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 

4.1. może odmówić odbioru towaru 

4.2. Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.  

§ 6 
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON 

1. Dostawca zobowiązuje się do: 

1.1. przedłożenia Zamawiającemu, na jego pisemne żądanie zgłoszone, w każdym czasie trwania Umowy, 
wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy. 
 
 

§ 7 
GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Dostawca zobowiązany jest do wymiany dostarczonego towaru niezwłocznie, jednak nie później niż  w 
ciągu 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o jego złej jakości 

§ 8 

WYNAGRODZENIE 

1)  Wartość całkowita przedmiotu umowy a tym samym ceny będą waloryzowane w okresie realizacji umowy. 
2) Należne Dostawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna być 

adresowana do Gimnazjum im. Orlą Lwowskich w Ruszowie 59-950 Ruszów ul. Zgorzelecka 2               
NIP 615-18-00-428 

3) Podstawą do wystawienia faktury VAT są Dokumenty WZ wystawiane w ciągu miesiąca przez Dostawcę. 
4) Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Dostawcy          Nr 

__________________________________________________ w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania 
przez Zamawiającego faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT spowoduje naliczenie ponownego                   
30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych  dokumentów. 

5) Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych. 

§ 9 
ZMIANY UMOWY 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego 
przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

§ 10 

ODSTĄPIENIE 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części: 

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, 

b) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy, 

c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy, 

d) Dostawca nie rozpoczął dostaw bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 
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2) Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności  jeżeli druga strona narusza  
postanowienia Umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z Umowy. 

3) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z jednomiesięcznym wypowiedzeniem              
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 13 
ZAWIADOMIENIA 

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą 
Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. 
Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.  

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron 
zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru 
telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru 
telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, 
Strony uznaje się za doręczone. 

3. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. 
Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi. 

§ 14 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy- Prawo zamówień 
publicznych,  Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte 
polubownie, z zastrzeżeniem pkt. 4., będą rozstrzygane przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo           
dla siedziby Zamawiającego.  

3. Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Dostawca jest zobowiązany 
do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu 
konkretnego roszczenia od Zamawiającego. Dostawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania         
do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy 
Dostawcy uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie       
w terminie Zamawiający  jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egz.                       
dla Zamawiającego, jeden egz. dla Dostawcy.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                 DOSTAWCA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


