
 

                                                                                           Orzechówka, dnia 07.12.2022 

        

PCIS.261.10.2022 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe 

 

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce zaprasza do złożenia ofert 

częściowych lub oferty całościowej na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do warsztatu 

gastronomiczno-gospodarczego Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce 

w roku 2023. 

 

l.     Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 

Odbiorca: Powiatowe Centrum Integracji Społecznej 

Orzechówka 326 A 

36-220 Jasienica Rosielna 

 

Nabywca: Powiat Brzozowski 

Ul. Armii Krajowej 1 

36-200 Brzozów 

NIP: 6861557919 

 

Rodzaj zamówienia: 

Dostawa. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych  do warsztatu 

gastronomiczno-gospodarczego Powiatowego Centrum Integracji Społecznej. Wykonawca może 

składać oferty częściowe na poszczególne pakiety lub ofertę całościową obejmującą wszystkie pakiety. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: 

a) pakiet nr 1 – warzywa, owoce i orzechy (zał. nr 3) 

b) pakiet nr 2 – pieczywo (zał. nr 4) 

c) pakiet nr 3 – mięso i wędliny (zał. nr 5) 

d) pakiet nr 4 – ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb (zał. nr 6) 

e) pakiet nr 5 – produkty mleczarskie i jajka (zał. nr 7) 

f) pakiet nr 6 – pozostały asortyment (zał. nr 8) 

 

Kryteria oceny ofert: 

O wyborze oferty decydować będą kryteria: 

a) cena oferty – waga kryterium: 90 % 

b) stały upust – waga kryterium: 10 % 

 

 

Termin wykonania zamówienia: 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w okresie od dnia 02.01.2023r. do dnia  

31.12.2023 r. 

 

Warunki płatności: przelew 

 

 

 



Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę na wzorze określonym w Zał. Nr 1 należy złożyć w terminie do dnia  

15 grudnia 2022 r. do godz. 13:00 w: Powiatowym Centrum Integracji Społecznej, Orzechówka 326 

A, 36-220 Jasienica Rosielna w formie pisemnej, lub w formie skanu przesłanego na adres e-mail: 

pcis@powiatbrzozow.pl 

Z Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy przedstawią najkorzystniejsze oferty zostanie zawarta 

umowa, której szczegółowe postanowienia zawiera Zał. Nr 9. 

 

Informacje dodatkowe: 

1. Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie cenowe ma wyłącznie charakter sondażu 

rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie 

oferenta roszczenia względem zamawiającego i jego następców prawnych o zawarcie umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem. 

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez wybrania żadnej oferty, nie podając przyczyn 

unieważnienia jak również unieważnić postępowanie w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie 

odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym 

i asortymentowym w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych nie 

będzie to leżało w interesie zamawiającego. W związku z ograniczeniem przez zamawiającego 

przedmiotu umowy wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie w stosunku do 

zamawiającego. 

4. Wraz z ofertą należy złożyć kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 

5. Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wykonawcy do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień 

dotyczących ofert. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie. 

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z póź. zm.). 

Sprawę prowadzi Pani Joanna Zańko – Kierownik PCIS – tel. 13 49 112 74 w. 22 

 

 

 

 

         Joanna Zańko 

         Kierownik PCIS 

 

 
 

Załączniki: 

1) Formularz oferty – Zał. Nr 1; 

2) Ogólne warunki dostawy – zał. Nr 2; 

3) Formularz cenowy - pakiet nr 1 – warzywa, owoce i orzechy (zał. nr 3) 

4) Formularz cenowy - pakiet nr 2 – pieczywo (zał. nr 4) 

5) Formularz cenowy - pakiet nr 3 – mięso i wędliny (zał. nr 5) 

6) Formularz cenowy - pakiet nr 4 – ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb (zał. nr 6) 

7) Formularz cenowy - pakiet nr 5 – produkty mleczarskie i jajka (zał. nr 7) 

8) Formularz cenowy - pakiet nr 6 – pozostały asortyment (zał. nr 8) 

9) Projekt umowy – Zał. Nr 9; 

10) Klauzula informacyjna RODO. 

 

 

 



           Załącznik nr 1 

 

 

 

                                                                       

 

 
                    (nazwa i adres Wykonawcy/pieczęć firmowa) 

 

…………………………………………………. 
                            (imię i nazwisko osoby do kontaktów) 

 

…………………………………………………. 
(telefon) 

 

…………………………………………………. 
                                                        (e-mail) 

 

FORMULARZ  OFERTY 

 

       

       Powiatowe Centrum Integracji Społecznej 

       Orzechówka 326 A 

       36-220 Jasienica Rosielna 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do warsztatu 

gastronomiczno-gospodarczego w Powiatowym Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce 

w roku 2023: 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

 

Wartość netto pakietu nr. …………………-……………………..………………………….zł 

słownie netto:.........................................................................................................................zł 

Wartość brutto pakietu nr. …………………-……………………..…………………………zł 

słownie brutto:........................................................................................................................zł 

Stały upust …………………………%  

 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń    

 

3. Realizację zamówienia koordynować będzie:……………………………………….. 

tel…………………………………….e-mail………………………………………… 

4. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, częściami, minimum raz w tygodniu w każdy wtorek do 

godz. 9.00, w oparciu o telefoniczne zamówienie złożone przez Zamawiającego. Przy czym 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu dostawy po telefonicznym uzgodnieniu 

z Wykonawcą. 

5. Dostawy pieczywa odbywać będą się co najmniej dwa razy w tygodniu (od poniedziałku do 

piątku) w dniu następnym po dniu złożenia zamówienia w godzinach porannych, po uzgodnieniu 

z Zamawiającym. 



6. Oferta zawiera/nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

7. Uważamy się związani z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

8. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym w zapytaniu 

cenowym. 

9. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym. 

10. Akceptujemy ogólne warunki dostawy – załącznik nr 2 oraz projekt umowy – załącznik nr 9. 

11. Zapoznaliśmy się z Klauzulą informacyjną RODO1) Powiatowego Centrum Integracji 

Społecznej. 

12. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2) 

13. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są formularze 

cenowe: 

a) Załączniki nr …………………. 

b) Załączniki nr …………………. 

c) Załączniki nr …………………. 

d) Załączniki nr …………………. 

e) Załączniki nr …………………. 

f) Załączniki nr …………………. 

g) Załączniki nr …………………. 

 

 

 

 

.....................................dn. .............................   ....................................................... 
                                                                                                                                          (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 

 

 

 

 

 

.....................................dn. .............................   .......................................................  
                                                                                                                                                (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 

 

 

 

 

 
1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, ze zm.). 

2) W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie 

składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 



Załącznik nr 2 

 

 

Ogólne warunki dostawy 

 

1. Szacunkowe wartości podane w ofercie cenowej nie są wiążące dla zamawiającego przy realizacji 

umowy, są natomiast podstawą dla wykonawców do sporządzenia oferty. 

2. Asortyment przedstawiony w ofercie cenowej nie jest katalogiem zamkniętym, zamawiający 

w ciągu roku może dokonywać zamówienia na dodatkowy asortyment. 

3. Miejscem sukcesywnej dostawy artykułów spożywczych jest warsztat gastronomiczno-

gospodarczy Powiatowego Centrum Integracji Społecznej (dalej PCIS) w Orzechówce 326 A. 

Wykonawca zamówienia jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić 

dostawę przedmiotu zamówienia do warsztatu PCIS. 

4. Oferowane produkty spożywcze muszą spełniać parametry jakościowe określone dla danego 

asortymentu przez Polskie Normy, spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu 

HACCAP. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu 

przedłożenia pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia 

wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów spożywczych. Na dostarczany 

towar wykonawca winien posiadać właściwe atesty i certyfikaty laboratoryjne, które będą 

udostępnione na prośbę zamawiającego. 

5. Dostawa artykułów spożywczych musi być realizowana zgodnie z zasadami dobrej praktyki 

higienicznej GHP. Dostarczane produkty spełniać muszą prawem określone wymogi dla tych 

produktów w tym wymogi zdrowotne. Jakość dostarczanych produktów winna być zgodna 

z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku/klasy. Produkty 

oznakowane mają być zgodnie z wymogami Rozporządzenia w sprawie znakowania 

poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 29 z póź. zm.). 

6. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim środkiem transportu spełniającym 

wymagania obowiązujących przepisów prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywności 

a w szczególności Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. 

U. z 2022r. poz. 2132 z póź. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi. 

7. Oferowane produkty powinny być należycie zabezpieczone w opakowaniu gwarantującym 

bezpieczny transport i magazynowanie. Pojemniki i opakowania muszą posiadać atest PZH 

odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Dokumenty potwierdzające dopuszczanie 

środka transportu do przewozu artykułów żywnościowych winny być okazane przy podpisywaniu 

umowy oraz na każde żądanie zamawiającego. Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować 

się aktualnym zaświadczeniem lekarskim do celów sanitarno-epidemiologicznych, które okazują 

na każde żądanie zamawiającego. 

8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i wady jakościowe dostarczanych 

produktów (ukryte, nieukryte) i za uszkodzenie powstałe w wyniku ich transportu oraz 

zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym zakresie i na własny 

koszt. 

9. Dostawa produktów żywnościowych odbywać się będzie w roku 2023, od dnia 02.01.2023r. do 

dnia 31.12.2023r. 

10. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, częściami, minimum raz w tygodniu w każdy wtorek, 

w oparciu o telefoniczne zamówienie. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany 

terminu dostawy po telefonicznym uzgodnieniu z Wykonawcą. 

11. Dostawy pieczywa odbywać będą się co najmniej dwa razy w tygodniu (od poniedziałku do 

piątku) w dniu następnym po dniu złożenia zamówienia w godzinach porannych, po uzgodnieniu 

z Zamawiającym. 

12. Wykonawca w formularzu ofertowym (dla określonego pakietu) podaje ceny jednostkowe netto 

i łączną wartość netto zamówienia na poszczególne produkty żywnościowe, wartość brutto 

zamówienia na poszczególne produkty oraz dla całego pakietu oraz wartość netto i brutto dla 

całego pakietu. Ceny poszczególnych pozycji asortymentu mogą być aktualizowane 

proporcjonalnie do średnich cen rynkowych obowiązujących w danym okresie.  



13. Stały upust należy podać procentowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Zaoferowany przez Wykonawcę upust jest stały, i obowiązywał będzie w okresie trwania 

umowy. 

14. Wymagany termin płatności za realizację dostaw częściowych wynosi 14 dni od daty wystawienia 

faktury VAT. 

15. Rozliczenia z tytułu zrealizowanych dostaw częściowych artykułów spożywczych następować 

będzie na podstawie zbiorczych faktur VAT, wystawianych przez Wykonawcę co najmniej 3 razy 

w miesiącu  po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

Kryteria wyboru ofert i sposób dokonywania oceny: 

 

2. O wyborze oferty najkorzystniejszej decydować będą kryteria: 

a) Cena oferty – waga kryterium: 90 %; 

b) Stały upust – waga kryterium: 10 %; 

3. Sposób dokonywania punktowej oceny ofert: 

1) W ramach kryterium cena oferty: 

a) maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów:  P1 = 90 pkt.; 

b) oferta z najniższą oferowaną ceną  Cmin otrzyma 90 pkt.; 

c) każda inna oferta C otrzyma ilość punktów wynikającą z wyliczenia wg wzoru:               
   

𝑷𝟏 =  
𝑪 𝒎𝒊𝒏

𝑪
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 𝒙 𝟎, 𝟗𝟎 = ⋯  𝒑𝒌𝒕. 

 

 

2) W ramach kryterium stały upust: 

a) maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: P2 = 10 pkt.; 

b) oferta z najkorzystniejszym upustem Umax otrzyma 10 pkt.; 

c) każda inna oferta U otrzyma ilość punktów wynikającą z wyliczenia wg wzoru:  

 

𝑷𝟐 =  
𝑼

 𝑼𝒎𝒂𝒙
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 𝒙 𝟎, 𝟏𝟎 = ⋯  𝒑𝒌𝒕. 

 

3) Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość 

punktów wynikającą z wyliczenia wg wzoru:  P =  P1    +   P2  =  ...... pkt. 

 

 

 

 

 

 

Orzechówka, 07.12.2021r.      Joanna Zańko 

         Kierownik PCIS 

 

 

  



Załącznik nr 3 

 

FORMULARZ CENOWY 

 

Pakiet nr 1 – Warzywa, owoce i orzechy 
Lp Nazwa j.m. Przewidywana 

ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto zł 

Przewidywana wartość 

netto zamówienia  

Przewidywana wartość 

brutto zamówienia 

1 Marchew kg 250    

2 Pietruszka kg 55    

3 Seler kg 35    

4 Por szt. 30    

5 Cebula kg 350    

6 Czosnek szt. 144    

7 Ziemniaki kg 5060    

8 Kapusta 

biała 

kg 800    

9 Kapusta 

kiszona 

kg 140    

10 Kapusta 

pekińska 

szt. 120    

11 Kapusta 

czerwona 

kg 45    

12 Pieczarka kg 300    

13 Kalafior szt. 80    

14 Brokuł szt. 40    

15 Papryka kg 15    

16 Sałata 

lodowa 

szt. 30    

17 Sałata 

masłowa 

szt. 15    

18 Burak 

czerwony 

kg 500    

19 Ogórek 

szklarniowy  

kg. 85    

20 Pomidor kg 40    

21 Fasola kg 10    

22 Jabłko kg 230    

23 Cukinia kg 4    

24 Cytryna kg 20    

25 Borówka 

amerykańska 

kg 2    

26 Orzechy 

włoskie   

kg 60    

RAZEM   

 

  



Załącznik nr 4 

 

FORMULARZ CENOWY 

 

Pakiet nr 2 - pieczywo 
Lp Nazwa j.m. Przewidywana 

ilość 

Cena jednostkowa 

netto zł 

Przewidywana wartość netto 

zamówienia  

Przewidywana wartość brutto 

zamówienia 

1 Bułka zwykła  szt. 100    

2 Chleb 500g szt.  220    
RAZEM   

 

  



Załącznik nr 5 

 

FORMULARZ CENOWY 

 

Pakiet nr 3 – Mięso i produkty mięsne 
Lp Nazwa j.m. Przewidywana 

ilość 

Cena jednostkowa 

netto zł 

Przewidywana wartość netto 

zamówienia  

Przewidywana wartość brutto 

zamówienia 

1 Schab  kg 620    

2 Szynka 

wieprzowa  

kg 720    

3 Filet 

drobiowy  

kg 360    

4 Udko z 

kurczaka  

kg 110    

5 Kurczak kg 30    

6 Karkówka  kg 100    

7 Kości 

wieprzowe  

kg 120    

8 Porcja z 

kaczki 

kg 18    

9 Łopatka 

wieprzowa 

kg 90    

10 Żeberka kąty kg 22    

11 Wędlina  kg 13    

12 Kiełbasa 

zwyczajna  

kg 120    

RAZEM   

 

  



Załącznik nr 6 

 

FORMULARZ CENOWY 

 

Pakiet nr 4 – Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb 
Lp Nazwa j.m. Przewidywana 

ilość 

Cena jednostkowa 

netto zł 

Przewidywana wartość netto 

zamówienia  

Przewidywana wartość brutto 

zamówienia 

1 Ryba tilapia 

b/s  

kg 220    

2 Łosoś 

wędzony na 

surowo 100g 

szt. 17    

RAZEM   

 

  



Załącznik nr 7 

 

FORMULARZ CENOWY 

 

Pakiet nr 5 – Produkty mleczarskie i jajka 
Lp Nazwa j.m. Przewidywana 

ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto zł 

Przewidywana wartość 

netto zamówienia  

Przewidywana wartość 

brutto zamówienia 

1 Twaróg półtłusty 

1kg 

kg 300    

2 Ser żółty 1kg kg 18    

3 Ser feta 1szt.=270g szt. 10    

4 Mleko w kartonie co 

najmniej 2% 

1 

litr 

650    

5 Margaryna bielska 

250g 

szt. 700    

6 Masło 82% tłuszczu 

200g 

szt. 1050    

7 Masełko miks 200g szt. 650    

8 Śmietana 18% 400g szt. 500    

9 Śmietana 30% 

500ml 

szt. 100    

10 Majonez słoik =260g szt. 65    

11 Jogurt naturalny 

400g 

szt. 20    

12 Jajka szt. 9700    
RAZEM   

 

  



Załącznik nr 8 

 

 

FORMULARZ CENOWY 

 

Pakiet nr 6 – Pozostały asortyment 
Lp Nazwa j.m. Przewidywana 

ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto zł 

Przewidywana wartość 

netto zamówienia  

Przewidywana wartość 

brutto zamówienia 

1 Mąka pszenna kg 1000    

2 Mąka żytnia kg 10    

3 Mąka 

ziemniaczana   

kg 55    

4 Bułka tarta 400g opakowania 90    

5 Kasza 

jęczmienna 

4x100g = 400g 

opakowania 90    

6 Kasza 

jęczmienna  

kg 25    

7 Kasza manna  kg 13    

8 Płatki owsiane  kg 6    

9 Ryż 1 kg kg 35    

10 Makaron 

Lubella lub 

równoważny 

500g 

opakowania 600    

11 Makaron 

Czaniecki 

krajanka lub 

równoważny 

250g 

opakowania 50    

12 Groszek 

konserwowy 

400g 

szt. 45    

13 Kukurydza 

konserwowa 

400g 

szt. 70    

14 Ogórek 

korniszon 1 

szt=400g 

szt. 70    

15 Ogórek kiszony 

1 szt=900 ml. 

szt. 50    

16 Papryka 

konserwowa 1 

szt=650 g 

szt. 15    

17 Ryż 4*100 g 

1 opakowanie = 

400g 

szt. 50    

18 Koncentrat 

pomidorowy 

30% 90g 

szt. 190    

19 Seler 

marynowany 

370ml 

szt. 10    



20 Pomidor 

suszony 250 ml 

szt. 10    

21 Ketchup 700g szt. 10    

22 Musztarda 175g szt. 40    

23 Koncentrat 

barszcz 

czerwony 

300ml. 

szt. 50    

24 Ocet 500ml szt. 50    

25 Olej 1l. 1 litr 450    

26 Przyprawa Magi 

lub równoważna 

960g 

szt. 70    

27 Sól kg 170    

28 Pieprz czarny 

mielony 50g 

szt. 130    

29 Pieprz ziołowy 

mielony 20g 

szt. 90    

30 Ziele angielskie 

15g 

szt. 80    

31 Liść laurowy 6g szt. 30    

32 Imbir 15g szt. 25    

33 Papryka słodka 

20g 

szt. 35    

34 Papryka ostra 

20g 

szt. 35    

35 Gałka 

muszkatołowa  

10g 

szt. 25    

36 Przyprawa 

gyros-kebab 30g 

szt. 10    

37 Przyprawa do 

mięs 75g 

szt. 120    

38 Majeranek 8g szt. 30    

39 Kminek 20g szt. 50    

40 Koper suszony 

6g 

szt. 300    

41 Natka pietruszki 

suszona 6g 

szt. 250    

42 Sos sałatkowy 

9g 

szt. 120    

43 Sos boloński 

50g 

szt. 30    

44 Sos boloński – 

słoik 500g 

szt. 45    

45 Kucharek 1 kg kg. 70    

46 Żelatyna 20g opakowania 25    

47 Cynamon 15g opakowania 20    

48 Kwasek 

cytrynowy 80g 

opakowania 
100 

   

49 Proszek do 

pieczenia 30g 

opakowania 
130 

   

50 Cukier 

waniliowy 30g 

opakowania 
650 

   



51 Słonecznik 

łuskany 100g 

Opakowania 
30 

   

52 Budyń 64g Opakowania 100    

53 Galaretka 75g opakowania 200    

54 Fix do śmietan 

9g 

opakowania 
30 

   

55 Rodzynki 200g opakowania 30    

56 Śliwki suszone 

200g 

opakowania 
45 

   

57 Morele suszone 

200g 

opakowania 
25 

   

58 Mak 200g opakowania 20    

59 Wiórki 

Kokosowe 200g 

opakowania 
120 

   

60 Czekolada 

gorzka 80g 

szt. 
120 

   

61 Kakao Deco 

Morreno 150g 

szt. 
100 

   

62 Kajmak 510g szt. 25    

63 Ananas w 

puszce 580ml. 

szt. 
20 

   

64 Brzoskwinie w 

puszce 850ml. 

szt. 
35 

   

65 Wiśnie 

drylowane w 

syropie 720ml. 

szt. 

75 

   

66 Powidlo 

śliwkowe 240g 

szt. 
80 

   

67 Dżem 280g szt. 100    

68 Cukier puder 

500g 

szt. 
250 

   

69 Delicje 147g opakowania 27    

70 Drożdże  kg 4    

71 Fasolka 

szparagowa 

mrożona  

kg 

13 

   

72 Herbata 

1op.=100szt 

opakowania 
4 

   

73 Kawa 

rozpuszczalna  

Kg 
6 

   

74 Kawa parzona  kg 2    

75 Herbatniki 400g opakowania 20    

76 Buraczki tarte 

słoik 900ml 

szt. 
95 

   

77 Truskawka 

mrożona 

kg 
42 

   

78 Szpinak 

mrożony 450g 

opakowania 
15 

   

79 Wafel tortowy 

150g 

opakowania 
5 

   

80 Cukier kryształ 

1kg 

kg 
400 

   

RAZEM   

 



 

Załącznik nr 9 

 

Umowa Nr  …………. /2022 

 

zawarta w dniu ………………..2022 r. pomiędzy: 

 

Powiatem Brzozowskim - Powiatowym Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce, 

36-220 Jasienica Rosielna, Orzechówka 326 A,  

reprezentowanym przez  

Kierownika – Panią Joannę Zańko 

zwanym dalej PCIS 

a: 

……………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

 

W rezultacie przeprowadzonego zapytania ofertowego oraz w wyniku wyboru przez Zamawiającego 

oferty Wykonawcy, z pominięciem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z póź. zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy artykułów spożywczych pakietu nr 

……………………………….. do warsztatu gastronomiczno-gospodarczego Powiatowego 

Centrum Integracji Społecznej, Orzechówka 326 A, 36-220 Jasienica Rosielna w 2023 r. 

1. Szczegółowy asortyment i ilość produktów żywnościowych objętych dostawą zawiera oferta 

cenowa Wykonawcy – stanowiąca załącznik do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zamówienia jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić dostawę 

przedmiotu zamówienia do warsztatu PCIS. 

3. Realizacja umowy odbywać się będzie w formie dostaw częściowych, wykonywanych w oparciu 

o telefoniczne zamówienie Zamawiającego, w których każdorazowo określone będą terminy 

dostawy. Z zasady dostawy odbywać się będą minimum raz w tygodniu w każdy wtorek. Przy czym 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu dostawy po telefonicznym uzgodnieniu z 

Wykonawcą. 

4. Dostawy pieczywa odbywać będą się co najmniej dwa razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) 

w dniu następnym po dniu złożenia zamówienia w godzinach porannych, po uzgodnieniu z 

Zamawiającym.  

5. Szacunkowe wartości podane w ofercie cenowej nie są wiążące dla zamawiającego przy realizacji 

umowy, są natomiast podstawą dla wykonawców do sporządzenie oferty. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym i asortymentowym w 

przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, będzie to leżało w 

interesie zamawiającego. W związku z ograniczeniem przez zamawiającego przedmiotu umowy 

wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego. 

6. Asortyment przedstawiony w ofercie cenowej nie jest katalogiem zamkniętym, zamawiający w ciągu 

roku może dokonywać zamówienia na dodatkowy asortyment. 

 

§  2 



Umowę zawarto na czas określony, od 02.01.2023r. do 31 grudnia 2023 r.  

 

§  3 

1. Dostarczane produkty będą odpowiadać wszelkim normom i standardom dopuszczającym ich do 

sprzedaży i spożycia. 

2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i wady jakościowe dostarczanych 

produktów (ukryte, nieukryte) i za uszkodzenie powstałe w wyniku ich transportu oraz zobowiązany jest 

do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym zakresie i na własny koszt oraz bezzwłocznego 

uzupełnienia braków ilościowych niezgodnych z zamówieniem. 

 

§  4 

Strony ustalają, że obowiązują je ceny detaliczne artykułów obowiązujące u Wykonawcy                           

w dniu zakupu, pomniejszone o stały upust wynoszący w okresie trwania umowy ………...%. 

 

   § 5 

1. Rozliczenie z tytułu zrealizowanych dostaw częściowych artykułów spożywczych następować będzie 

na podstawie zbiorczych faktur VAT, wystawianych przez Wykonawcę co najmniej 3 razy w miesiącu  po 

uzgodnieniu z Zamawiającym. Wymagany termin płatności za realizację dostaw częściowych wynosi 14 

dni od daty wystawienia faktury VAT. 

Zamawiający informuje o stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. 

2. Faktura VAT powinna być wystawiana ze wskazaniem w jej treści: 

1) Nabywcy, tj.:  

Powiat Brzozowski, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów 

NIP: 686-15-57-919 oraz: 

2) Odbiorcy, tj.:  

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej 

Orzechówka 326 A 

36-220 Jasienica Rosielna 

 

   § 6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

1) W razie powtarzających się udokumentowanych przypadków sprzedaży artykułów 

spożywczych nie odpowiadających wymaganiom jakościowym, Zamawiający może 

wypowiedzieć umowę w terminie 14 dni; 

2) Jeżeli Wykonawca stracił koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej         

3) Jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 

4) Jeżeli wydany zostanie nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

5) Jeżeli Wykonawca  przerwał realizacje zamówienia i przerwa trwa dłużej niż 14 dni. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w 

terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego           w niniejszej umowie. 

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem  nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone do końca okresu wskazanego w § 2 

niniejszej umowy. 

 



§ 7 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które  

naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach: 

1)   Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 

w wysokości 10 % wartości dostawy w miesiącu  poprzedzającym odstąpienie od umowy; 

2)   W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługują odsetki 

ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

2. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§  8 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów sporządzanych na 

piśmie pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Integralnymi częściami niniejszej umowy są: 

1)   Oferta/Oferty cenowe Wykonawcy; 

2)   Zapytanie ofertowe wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.  

4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej 

ze stron. 

5. W przypadku zaistnienia sporu właściwym miejscowo sądem będzie sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

 

 

                   WYKONAWCA:                                           ZAMAWIAJĄCY:  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

którego wartość bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż kwota 130.000,00zł  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce, 

mieszczące się pod adresem 36-220 Orzechówka 326A, tel. 13 491 12 74, zwane dalej Administratorem. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem prowadzonym z wyłączeniem 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.). 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku 

następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (11 lat) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). 6. Pani/Pana dane 

osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i 

przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa 

członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w 

zakresie programów księgowo-ewidencyjnych.   
7.  Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem w 

postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.  

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,  

- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia; 

- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.  

10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o 

którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień 

umowy. 

12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia postępowania. 

14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w 

art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i 

załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, 

chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia. 

15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

16. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, 

które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 

Rozporządzenia. 

 

          Joanna Zańko 

          Kierownik PCIS 

 

mailto:inspektor@cbi24.pl

