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TOM I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Zamawiający : Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej
Adres : Biała ul. Parkowa 1  64-980 Trzcianka
Numer REGON :  301774622
Numer NIP :  763 212 00 67
Konto bankowe :  97 8951 0009 5501 3938 2000 0010
Telefon :  67 26 30 66
Telefax :  67 216 71 21
e-mail : mosbiala@gmail.com
Rozdział 2. Definicje
Ilekroć w niniejszej SIWZ mowa jest o:
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – należy przez to rozumieć komplet dokumentów przygotowanych
przez  Zamawiającego,  niezbędnych  do  przygotowania  i  złożenia  oferty  na  wybór  Wykonawcy  zgodnie  z  wymogami
postępowania w sprawie udzielenia zamówień na Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla wychowanek  
Młodzieżowego Ośrodka  Socjoterapii  im. Ireny Sendlerowej w Białej.  
Umowie – należy przez to rozumieć Umowę na  Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla wychowanek  
Młodzieżowego Ośrodka   Socjoterapii   im.  Ireny  Sendlerowej  w Białej  zamówienia  podpisaną pomiędzy  Zamawiającym a
Wykonawcą,
Wykonawcy - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia,
Rozdział 3. Tryb udzielania zamówienia.
1)Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (dz.U. z 2017 r. , poz.1579 z
późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych do ustawy.  
2) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 RODO informuję, że: 
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im Ireny Sendlerowej w Białej , ul
Parkowa 1 , 64-904 Biała
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej jest Pan
Adam Korzuch Tel. 327206435
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu zawiązanym z postępowaniem o
udzielenia zamówienia publicznego nr 2/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
d)  odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona  zostanie  dokumentacja
postępowania w oparciu o art.8 oraz art.96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do
art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawa dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna Pani/Pan . że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust.3 lit.b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych , o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
Rozdział 4. Opis przedmiotu zamówienia.
Przygotowanie  i  dostawa  całodziennego  wyżywienia  dla  wychowanek  Młodzieżowego  Ośrodka   Socjoterapii   im.  Ireny
Sendlerowej w Białej.  Ofertę cenową należy opracować na podstawie załączonego do SIWZ jadłospisu. Jadłospis całodniowy
obejmujący: śniadanie wraz z drugim śniadaniem, obiad wraz z podwieczorkiem, kolację. Jadłospis określony został na 28 dni
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kalendarzowych (powtarzany w następnych dniach kolejnego miesiąca), a wykonywane dostawy muszą być zgodne z posiłkami
tam szczegółowo określonymi. 
Maksymalna ilość osób dla których dostarczane będą posiłki wynosi 84 osoby. Liczba wychowanek uzależniona może być od
dziennych stanów osobowych w MOS w Białej  i może  ulegać zmianom. Liczba osób, którym wydawano posiłki w ubiegłym roku
wynosiła dziennie średnio - 55 osób. W związku z czym zamawiający będzie zamawiał z wyprzedzeniem 24 godzinnym ilość
posiłków  jaka  musi  zostać  dostarczona  na  dzień  następny  z  uwzględnieniem rodzaju  posiłków.  Rozliczenie  z  wykonawcą
zamówienia następować będzie za faktycznie dostarczone posiłki z uwzględnieniem ich rodzaju. Szczegółowe zasady współpracy
między stronami określono we projekcie umowy. Szczegółowe wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia :
 a)  posiłki muszą odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. punktach    zbiorowego żywienia.
 b)   Wszystkie potrawy są przyprawiane naturalnymi bądź suszonymi przyprawami, o ograniczonej ilości soli używanej 
wyłącznie w trakcie przygotowywania potraw zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie 
grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty, oraz wymagań, 
jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Napoje
są przygotowywane bez cukru lub dosładzane miodem pszczelim. Wszystkie potrawy są przygotowywane na bazie naturalnych 
produktów. Kiełbasy i wędliny zawierają minimum 70 % mięsa w swoim składzie, a potrawy rybne minimum 60 % ryby. Do 
smażenia używany jest olej rafinowany o zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej 50 %  i zawartości kwasów 
wieloninasyconych  powyżej 40 %.
Rozdział 5. Zamówienia częściowe
Nie dotyczy.
Rozdział 6. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający  w  ramach  zamówienia  przewiduje  możliwość  dokonania  zamówienia  na  dodatkowe  dostawy  u  Wykonawcy
zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, których celem będzie zwiększenie bieżących dostaw
posiłków wynikających ze zmian organizacyjnych Zamawiającego.
Rozdział 7. Informacja o ofercie wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Rozdział 8. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia –  od 07.01. 202 0 r. do 31.12.202 0 r.
Nazwa i kod dotyczące przedmiotu zamówienia określonego we wspólnym słowniku zamówień  publicznych 
(CPV).
      CPV 55321000-6 – usługi przygotowania posiłków,
      CPV 55320000-9 – usługi podawania  posiłków,
      CPV 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków
Rozdział 9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu.
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie - Oświadczam, iż nie
podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na  podstawie  art.  24  ust.  1 ustawy  Prawo  zamówień
publicznych. 
 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich  
posiadania,
 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,             
 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,
 4)  znajdują się w  sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
9.2.Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  warunków  określonych  W  pkt.9.1.  :
9.2.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych
uprawnień.
9.2.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia
  Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku   będzie:
 Warunek uważa się za spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z
podaniem ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  odbiorców wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi,  że  dostawy zostały
wykonane należycie. Wykonawca musi mieć wykonaną minimum 3 usługi odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej
przedmiot  zamówienia  i  wartości  3  usług  nie  mniejszej  niż  250  000,00  zł  (za  usługi  zbliżoną  swoim  rodzajem  usłudze
stanowiącej przedmiot zamówienia, Zamawiając rozumie usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie posiłków: śniadania,
obiady, kolacje do punktów zbiorowego żywienia), potwierdzoną dokumentem, że została ona wykonana lub jest wykonywana
należycie.
9.2.3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym
 Kserokopie potwierdzającą za zgodność z oryginałem  przez  PPIS   i  Wykonawcę  aktualną decyzję właściwego inspektora 
sanitarnego o dopuszczeniu  zakładu wraz ze środkiem transportu   do przewozu żywności (cateringowej obsługi 
gastronomicznej firm ),w celu potwierdzenia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, niezbędnym do 
realizacji zamówienia.
9.2.4 Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca  musi  wykazać  dysponowanie  osobami,  które  będą  uczestniczyć  w  realizacji  zamówienia,  legitymującymi  się
doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi. 
9.2.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa gwarantująca wykonanie zadania.
Oświadczenie Wykonawcy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
9.3 Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja)
Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie
punkt 9.1  
9.4 Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w
pkt. 9.1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków.  
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9.5  Zamawiający  może  wezwać  Wykonawców,  którzy  w  określonym  terminie  nie  złożyli  oświadczeń  i  dokumentów
potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub,  którzy  złożyli  dokumenty  zawierające  błędy,  do  ich
uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
9.6 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły /spełnia – nie spełnia/, w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ, dołączonych do
oferty.
Rozdział  10.  Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy w celu  potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu
10.1 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu należy przedłożyć niżej wymienione dokumenty, w formie pisemnej
pod rygorem nieważności:
10.1.1 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na  art.24 ustawa zp.
10.1.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  zgłoszenia  do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawionego  nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
10.1.3  Aktualne  zaświadczenie  właściwego  Naczelnika  Urzędu  Skarbowego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  
z opłacaniem podatków lub zaświadczenie,  że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
10.1.4  Aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i  społeczne, lub
potwierdzenia,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
10.1.5 Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż  100 000,00 zł.
10.2. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków wymaganych przez Zamawiającego należy przedłożyć 
następujące dokumenty: zgodnie z rozdziałem 36 i 37 niniejszej SIWZ.
10.2.1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
10.2.2 W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt. 9.2.2 niniejszej SIWZ Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć:
Wykaz wykonanych minimum 3 usługi odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia  z podaniem
wartości,  daty  i  miejsca  wykonania  (sporządzony  według  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  4  do  niniejszej  SIWZ)  oraz
załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części robót podwykonawcy, do oferty należy załączyć zobowiązanie
do współpracy sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 i 5a do niniejszej SIWZ.
10.2.3  Wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  wykonywaniu  zamówienia  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich
czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6
do niniejszej SIWZ. Wykaz powinien potwierdzać spełnianie warunku określonego w pkt. 9.2.4 niniejszej SIWZ.  
10.3 Wszystkie dokumenty wymienione w Rozdziale 10 są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę.
10.4 W celu potwierdzenia, że brak jest podstaw do wykluczenia i że spełnione są warunki udziału
w postępowaniu, w przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę:
1) oświadczenie wymienione w pkt. 10.1.1 i dokumenty wymienione w pkt.10.1.2 ÷ 10.1.5 powinny być złożone przez każdego 
Wykonawcę;
2) dokumenty wymienione w pkt. 10.2.2 , 10.2.3 winien przedłożyć w imieniu wszystkich ten (ci) z Wykonawców, który (którzy) 
potwierdza(ją) spełnianie warunków opisanych w Rozdziale 9 niniejszej SIWZ.
3) oświadczenie wymienione w pkt. 10.2.1 powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.
Rozdział 11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
11.1.Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  powinni  spełniać  warunki  udziału  
w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdz. 10
SIWZ.  Ponadto  tacy  Wykonawcy  ustanawiają  Pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  niniejszym  postępowaniu  albo
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11.2. Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów.
11.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed
podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani przyjąć następująca formę prawną: Konsorcjum. W tym celu przed
podpisaniem  umowy  o  niniejsze  zamówienie  są  oni  zobowiązani  przedstawić  Zamawiającemu  kopię  umowy  Konsorcyjnej
określającej m.in. zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji wspólnego zadania, pełnomocnika Konsorcjum.
Umowa Konsorcyjna winna być zawarta na okres Umowy o realizację zamówienia.
11.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
 Rozdział 12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12.1. Informacje ogólne
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia.
Rozdział 13. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia.
Wszelkie  rozliczenia  związane z realizacją zamówienia,  którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN (polskich
złotych po prawidłowo wystawionej faktury  przez Wykonawcę.
Rozdział 14. Opis sposobu przygotowania oferty.
14.1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
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3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z
dokumentu(ów)  określającego(ych)  status  prawny  Wykonawcy(ów)  lub  pełnomocnictwa(pełnomocnictw)  wynika,  iż  do
reprezentowania  Wykonawcy(ów) upoważnionych jest  łącznie  kilka  osób dokumenty wchodzące w skład oferty  muszą być
podpisane przez wszystkie te osoby.
4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej Podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z
właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź
tez przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej formie z niniejszą SIWZ.
6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści
pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.
7) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty,
rysunki,  modele, próbki,  wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące  
w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14.2. Forma oferty.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze 
o  większych  formatach  należy  złożyć  do  formatu  A4.  Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  są  składane  wraz  
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
2) Stosowne wypełnienia  we wzorach dokumentów stanowiących załączniki  do niniejszej  SIWZ i  wchodzących następnie  
w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki  do niniejszej
SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie
– arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.
5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby,
jeżeli  do  reprezentowania  Wykonawcy  upoważnione  są  dwie  lub  więcej  osób)  podpisującą  (podpisujące)  ofertę  zgodnie  
z  treścią  dokumentu  określającego  status  prawny  Wykonawcy  lub  treścią  załączonego  do  oferty  pełnomocnictwa.  Strony
zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą
być numerowane i parafowane.
6)  Wszelkie  miejsca  w  ofercie,  w  których  Wykonawca  naniósł  poprawki  lub  zmiany  wpisywanej  przez  siebie  treści  (czyli
wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę.
7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę
za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ
powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w
skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub
więcej osób) podpisująca (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią
załączonego do oferty pełnomocnictwa.
8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii  dokumentu wyłącznie wtedy, gdy
złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Wykonawca jest
świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.) art. 297 § 1. „kto 
w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo
nierzetelne pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
14.3. Zawartość oferty.
1) Kompletna oferta musi zawierać :
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,
b) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
SIWZ, zgodnie z pkt. 10.1.1,
c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, zgodnie z pkt. 10.1.2
SIWZ,
d) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zgodnie z pkt. 10.1.3
e) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, zgodnie z pkt. 10.1.4,
f) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, zgodnie z pkt.10.2.1,
g) Kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
h) Wykaz wykonanych  usług, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, zgodnie z pkt. 10.2.2. Do
wykazu Wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.
i) Zobowiązanie do współpracy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5a do SIWZ,
j)  Wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  niniejszego  zamówienia,  sporządzony  na  podstawie  wzoru
stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ, zgodnie z pkt. 10.2.3. Do wykazu Wykonawca winien załączyć dokumenty
stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać niniejsze zamówienie posiadają wymagane uprawnienia. 
k) stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego
w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zgodnie z pkt. 14.1.4
niniejszej SIWZ,
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l) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do
reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w postępowaniu  i  zawarcia  umowy  
w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z 11.1 niniejszej SIWZ,,
2) Pożądane przez zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład
oferty.
14.4.Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
1) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł
Ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione.
Rozdział 15. Wyjaśnienie i zmiany w treści SIWZ
15.1. Wyjaśnianie treści SIWZ.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do dnia
23 grudnia 2019 r. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień. Zamawiający jednocześnie przekaże treść
wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.
Zamawiający zastrzega konieczność posługiwania się formą pisemną lub faxem przy zasięganiu informacji prawnie skutecznych.
15.2. Zmiany w treści SIWZ
1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert,
zmodyfikować  treść  niniejszej  SIWZ.  Dokonaną  w ten  sposób  modyfikację  Zamawiający  przekaże  niezwłocznie  wszystkim
Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ.
2) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
3)Zamawiający  dopuszcza  możliwość  przedłużenia  terminu  składania  ofert  z  uwzględnieniem  czasu  niezbędnego  do
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji  treści  niniejszej  SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ.
Rozdział 16. Zebranie Wykonawców, wizja lokalna terenu objętego przedmiotem zamówienia.
17.1. Zamawiający żąda, aby Wykonawcy, przed złożeniem oferty zapoznali się z pomieszczeniem do wydawania posiłków .
Rozdział 17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
-  Jarosław Misztak       nr Telefonu: 663 - 703 - 883
Rozdział 18. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
18.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu w siedzibie Zamawiającego 
w  Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej ul. Parkowa 1  Biała 64-980 Trzcianka , sekretariat , w 

nieprzekraczalnym terminie : do dnia 30-grudnia 2019 r. do godz. 10:00
18.2 Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy 
opisać następująco :
„  Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla wychowanek  Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii  im. Ireny Sendlerowej w Białej. ”
Nie otwierać przed dniem 30 grudnia 2019 r. godz. 1 0:15.
18.3 Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
Rozdział 19. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
19.1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.
Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  lub  wycofać  złożoną  przez  siebie  ofertę.  Zmiany  lub  wycofanie  złożonej  oferty  są
skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
19.2. Zmiana złożonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu
oferty.  Odpowiednio  opisane  koperty  (paczki)  zawierające  zmiany  należy  dodatkowo  opatrzyć  dopiskiem  „ZMIANA”.  
W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”
19.3. Wycofanie złożonej oferty.
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie
przedstawiciela  Wykonawcy.  Wycofanie  należy  złożyć  w  miejscu  i  według  zasad  obowiązujących  przy  składaniu  oferty.
Odpowiednio  opisaną  kopertę  (paczkę)  zawierającą  powiadomienie  należy  dodatkowo  opatrzyć  dopiskiem  „WYCOFANIE”.
Koperty  oznaczone  napisem  „WYCOFANIE”  będą  otwierane  w  pierwszej  kolejności,  koperty  ofert  wycofanych  nie  będą
otwierane.
Rozdział 20. Miejsce i termin otwarcie ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii  im. Ireny Sendlerowej w Białej   ,  

w Salki Konferencyjnej  w  dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 10:15
Rozdział 21. Tryb otwarcia ofert.
21.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
21.2.  W  trakcie  publicznej  sesji  otwarcia  ofert  nie  będą  otwierane  koperty  (paczki)  zawierające  oferty,  których  dotyczy
„WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
21.3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty,
których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
21.4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym :
1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę,
2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
3) informacje dotyczące ceny i termin płatności  za wykonaną usługę całej oferty zawarte w Formularzu Oferty.
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
21.5. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje,
o których mowa powyżej w pkt. 22.1. i 22.4.2-3 niniejszej SIWZ.
Rozdział 22. Zwrot ofert bez otwierania
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.
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Rozdział 23 Termin związany z ofertą
23.1.  Wykonawca  pozostaje  związany  złożoną  ofertą  przez  30  dni.  Bieg  terminu  związania  ofertą  rozpoczyna  się  wraz  
z upływem terminu składania ofert.
23.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu
związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Rozdział 24. Opis sposobu obliczenia ceny.
24.1. Cena oferty jest cena  
24.2 Cenie  -  należy przez  to rozumieć cenę w rozumieniu art.  3 ust.  1 pkt.  1 i  ust.  2 ustawy z dnia  9 maja 2014 r.  o
informowaniu o cenach towarów i  usług (Dz. U. poz. 915),.Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi
uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
24.3. 
Rozdział 25. Kryteria oceny ofert.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem wag 
tych kryteriów i sposobu oceny oferty.
 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1. Kryteria oceny oferty i znaczenie tych kryteriów
1.1 60%                   - cena,  brutto,
1.2 40%                   - termin płatności

1.1 Cena ofertowa brutto za jeden posiłek - 60 %,
cena ofertowa brutto za realizację przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wszystkie nakłady związane z zakupem produktów,
przygotowaniem posiłków i ich dystrybucją, inne koszty cudze i własne.
Kryterium oceny : 

Cena –60%

                    Pmin ofert y            
Px,y =      -------------------------- * Waga 100% * 60 pkt. 
                    Poferty x,y

Składniki oceny wyliczone będą na podstawie powyższego wzoru, gdzie:
- Pmin – stanowi cenę oferty najtańszej
- Poferty x,y – stanowi cenę kolejnej oferty
- przez 60 pkt. zamawiający rozumie ilość punktów jaką może uzyskać oferta od każdego  
  członka Komisji
- waga 100% oznacza  procentowy przelicznik dla kryterium.
 1.2  Termin płatności za wykonaną usługę 40 %.  
 Za wykazany termin płatności  Wykonawca otrzyma  wskazaną ilość punktów.   
- Termin płatności za wykonaną usługę         7 dni –   25 pkt.
- Termin płatności za wykonaną usługę       14 dni –   30 pkt.
- Termin płatności za wykonaną usługę       20 dni –   35 pkt.
- Termin płatności za wykonaną usługę       30 dni –   40 pkt.
4.  Oferta,  która  otrzyma największą liczbę  punktów w oparciu o określone kryteria  zostanie  uznana za najkorzystniejszą,
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
5. W sytuacji, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty, które
przedstawiły taki sam bilans wskazanych powyżej kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a
jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować
cen wyższych niż zaoferowane w złożonej ofercie.
6.  Zamawiający  poprawia  w  ofercie:  −  oczywiste  omyłki  pisarskie;  −  oczywiste  omyłki  rachunkowe  z  uwzględnieniem
konsekwencji  rachunkowych  dokonanych  poprawek;  − inne  omyłki  polegające na niezgodności  oferty  ze specyfikacją,  nie
powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  Wykonawca,  w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia  zawiadomienia  nie  zgodził  się  na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.  ustawy.
 7.  Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim  wymaganiom  przedstawionym  
w  ustawie  prawo  zamówień  publicznych  oraz  SIWZ,  a  także  zostanie  oceniona,  jako  najkorzystniejsza,  w  oparciu  
o wskazane w ust. 1 kryteria.
25.1  Zamawiający  oceni  i  porówna  jedynie  te  oferty,  które:  zostaną  złożone  przez  Wykonawców  niewykluczonych  przez
Zamawiającego z niniejszego postępowania; nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
25.2  Zamawiający  dokona  wyboru  oferty  Wykonawcy  i  uzna  za najkorzystniejszą,  tę,  która  spełni  wymagania  SIWZ oraz
przedstawi najniższą cenę i  najdłuższy termin płatności za wykonaną usługę. 
25.3  Zamawiający może, jeżeli zachodzą okoliczności przewidziane w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp – unieważnić postępowanie , lub
dokonać ponownej oceny punktowej ofert, które nie podlegają odrzuceniu lub których wykonawca nie został wykluczony z
postępowania wg ww. kryteriów oceny ofert i przeprowadzić ponownie kolejne czynności przewidziane zapisami niniejszego siwz
i ustawy Pzp. 
Rozdział 26. Oferta z rażąco niską ceną.
26.1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się 
w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie  w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny.
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26.2.Zamawiający,  oceniając  wyjaśnienia,  weźmie  pod  uwagę  obiektywne  czynniki,  w  szczególności  oszczędność  metody
wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne
dla Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
26.3. Zamawiający odrzuca ofertę:
1) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub
2)  jeżeli  dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  z  dostarczonymi  dowodami  potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niska  cenę  
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Rozdział 27. Uzupełnienie oferty.
1)Zamawiający  może  wezwać  Wykonawców,  którzy  w  określonym  terminie  nie  złożyli  oświadczeń  lub  dokumentów
potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  którzy  złożyli  dokumenty  zawierające  błędy,  do  ich
uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
2)W przypadku składania przez wykonawcę oświadczeń z art.25a ustawy Pzp , uzupełnień czy poprawy zamawiający dopuszcza
ich złożenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście. Zamawiający
nie  dopuszcza  w  takim  przypadku  złożenia  oświadczenia/oświadczeń  z  art.  25a  ustawy  Pzp  poprzez  środki  komunikacji
elektronicznej. (Ustawa Pzp z dnia 22 czerwca 2016 roku art.18a punkt 4)
Rozdział 28. Tryb oceny ofert.
28.1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści  złożonych ofert.
Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą  negocjacji  dotyczących  złożonej  oferty  oraz,  
z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie
zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
28.2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.
Ocena zgodności  oferty  z  treścią  niniejszej  SIWZ przeprowadzona  zostanie  wyłącznie  na podstawie  analizy  dokumentów  
i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie.
28.3. Sprawdzanie wiarygodności ofert.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców
dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
2)  Przedstawienie  przez  Wykonawcę  informacji  nieprawdziwych  mających  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie
niniejszego zamówienia  skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z  prowadzonego postępowania,  niezależnie  od innych
skutków przewidzianych prawem.
Rozdział 29. Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku nie złożenia:
1 Oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3,oraz
2) n/w dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) wykazu wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług podobnych do zamówienia, wymaganych zgodnie z rozdziałem 9.2.2
SIWZ, oraz dokumentów zgodnie z rozdziałem 36 SIWZ.
c)  polisy  lub  innego  dokumentu  ubezpieczenia  potwierdzającego,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

Rozdział 30. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.                                                
30.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone 
w SIWZ                                                                                                                                                                          
30.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

30.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o          
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz zasadnie
jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
30.4.  Niezwłocznie  po wyborze najkorzystniejsze oferty  Zamawiający zamieści  informację,  o których mowa w pkt.  32.3.1  
w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
Rozdział 31. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
31.1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
3) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,
31.2 Zakres dający podstawę do zawarcia aneksu do umowy:
    - zmiana stawki podatku VAT
    - zmiana rodzaju wyżywienia w ramach ustalonej stawki dziennej dla osób, dla których  wymagane jest  
      żywienie specjalne.  
   - zmiana przepisów stosowanych w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży wydanych przez
      właściwe organy.          
    -zwiększona  lub zmniejszona   liczba wychowanek do 12 osób spowodowana względami, organizacyjnymi.
31.3  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  w  przypadku  uznania  ich  oferty  za  najkorzystniejszą
przedłożą Zamawiającemu przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia umowy regulujące podział obowiązków pomiędzy
Wykonawców realizujących umowę wspólnie.
31.4 Zamawiający – zawiera umowę z Wykonawcą w ciągu 5 dni od zawiadomienia o wyborze oferty.
Rozdział 32. Unieważnienie postępowania.
32.1. Zamawiający może odwołać lub unieważnić postępowanie przetargowe w całości lub części bez podania przyczyny.
32.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców,
którzy:
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1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.
Rozdział 33. Środki ochrony prawnej.
33.1 Każdy z Wykonawców ma prawo w ciągu 3 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty wnieść sprzeciw do Dyrektora MOS
w Białej.
33.2. Sprzeciw rozpatruje w terminie 7 dni od daty wniesienia. W przypadku uznania sprzeciwu za zasadny MOS może zmienić
decyzję o wyborze oferty lub unieważnić przetarg.
Rozdział 34. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1) W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany w Rozdziale I
2) Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub za pomocą
poczty elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej strony  niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Rozdział 35. Podwykonawstwo
Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  w  ofercie  części  zamówienia,  której  wykonanie  zamierza  powierzyć
podwykonawcom wraz ze wskazaniem nazwy i adresu podwykonawcy. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.
Ponadto do oferty należy załączyć zobowiązanie do współpracy podpisane przez wskazanego podwykonawcę.
Rozdział 37. Pozostałe informacje
Do oferty należy dołączyć oprócz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa 
następujące dokumenty:  
-  Kserokopie potwierdzającą za zgodność z oryginałem  przez  PPIS   i  Wykonawcę  aktualną decyzje  Państwowego 
Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego zatwierdzająca  zakład do prowadzenia działalności w zakresie produkcji od surowca do 
gotowej potrawy oraz przygotowania potraw do cateringowej obsługi gastronomicznej firm.  
 - Kserokopie potwierdzającą za zgodność z oryginałem  przez  PPIS   i  Wykonawcę  zaświadczenie  potwierdzające, że obiekt 
jest pod stałym bieżącym nadzorem Państwowego  Inspektoratu Sanitarnego, oraz że w dniu złożenia oferty spełnia wszystkie 
wymagania sanitarno-techniczne PPIS właściwego ze względu na miejsce położenia zakładu. 
- Kserokopie potwierdzającą za zgodność z oryginałem  przez  PPIS   i  Wykonawcę  aktualną decyzję właściwego inspektora 
sanitarnego o dopuszczeniu  zakładu wraz ze środkiem transportu   do przewozu żywności (cateringowej obsługi 
gastronomicznej firm ),w celu potwierdzenia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, niezbędnym do 
realizacji zamówienia
Rozdział 36. Wykaz załączników do niniejszych SIWZ.
Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory:
1. Załącznik nr 1   Formularza Oferty.
2. Załącznik nr 2   Oświadczenia wykonawcy  dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie 
art.25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(dalej jako: ustawa Pzp)
3. Załącznik nr 3  Oświadczenia wykonawcy  dotyczące przesłanek wykluczania z  postępowania  składane na podstawie art.25a 
ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(dalej jako: ustawa Pzp)
4. Załącznik nr 4  Oświadczenia wykonawcy   składane na podstawie art.24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych(dalej jako: ustawa Pzp) w terminie 3 dni od upublicznia „informacji z otwarcia ofert”art.24 ust 11
4.  Załącznik nr 5   Wykazu wykonanych  
5.  Załącznik nr 5a Wzór zobowiązania do współpracy
6.  Załącznik nr 6   Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia
7.  Załącznik nr 7   Projekt Umowy
8.  Załącznik nr 8   Wykazu środków transportu dopuszczonych do przewozu żywności   
9.  Załącznik nr 9   Protokół do odbioru posiłków, 
10.  Załącznik nr 10  Jadłospis
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                                                                                    Załącznik. nr 1 do SIWZ
Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla wychowanek  Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii  im. Ireny Sendlerowej w Białej.                                                                                  
 

                                                                        Zamawiający
                                                                                    Młodzieżowy  Ośrodek Socjoterapii
                                                                                              im. Ireny Sendlerowej w Białej   

                                                                                       ul. Parkowa 1      Biała  64-980 Trzcianka          
     Wykonawca

………………………………………………….
…………………………………………………
(pełna nazwa/ firma, adres w zależności od podmiotu :
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………..

……………………………………………………….
(imię nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentowania)

Nr 2/2019 postępowania – oznaczenie zamawiającego

                                     
  FORMULARZ OFERTOWY                                                                                    

Na przygotowanie i dostawę całodziennego wyżywienia dla wychowanek Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii  im. Ireny Sendlerowej w Białej.

1.) Kryterium cena:
 Cena całodziennego (śniadanie wraz z drugim śniadaniem, obiad wraz z podwieczorkiem,
kolacja)  wyżywienia dla  jednej  wychowanki  w  PLN
 
 Cena netto…………………… PLN

 (słownie)…………………………………….…………………………………………………………

Podatek VAT……..%
 
Cena brutto ………………….. PLN

Słownie:………………………………………………………………………………………………
                              (wartość podlegająca ocenie)

- wsadu do kotła w wysokości                                  ………………..   PLN/ brutto
 

-średni koszt śniadania wraz z drugim śniadaniem  

Cenna netto                   ….…………    PLN/ netto                                                    
                                                        
 Podatek VAT                 .…………% 
                                                                                       
  Cena Brutto                   ……………  PLN/ brutto
                                                                                      
  Wsad do kotła                …………...   PLN/  brutto  

-średni koszt obiadu wraz z podwieczorkiem          
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Cenna netto                     …………       PLN/ netto                                                    

                                                           
 Podatek VAT                  .………… %
                                                                                       
 Cena Brutto                   ……………  PLN/ brutto
                                                                                        
Wsad do kotła                …………...  PL / brutto

-średni koszt kolacji                    

 Cenna netto                      …………    PLN/ netto                                                    
                                                                

 Podatek VAT                   .. .………… %
                                                                        
Cena Brutto                   ……………  PLN/ brutto
                                                                             
Wsad do kotła                …………...  PL/ brutto
   
2) Termin  płatności  za wykonaną usługę  po otrzymania prawidłowo wystawionej 
    faktury VAT.
 ………… Słownie:………………………………………………………………………………………………
              (wartość podlegająca ocenie)
2. OŚWIADCZENIE
Ja, (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że :
1)zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2)gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
3) posiadam(y) uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
5) zapoznałem(liśmy) się z pomieszczeniem do wydawania posiłków ,
6) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń projekt  umowy w przypadku uznania mojej(naszej)  oferty za najkorzystniejszą, umowę
zobowiązuje(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.    
8)  składam(y)  niniejszą ofertę  [we własnym imieniu /  jako Wykonawcy wspólnie  ubiegający się o udzielenie  zamówienia,
ponadto oświadczamy, iż będziemy odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia,  
9) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca(y) w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,
10) [nie  zamierzam(y) powierzyć  do podwykonania żadnej  części  niniejszego zamówienia  /  następujące części  niniejszego
zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]* :
L.p. Nazwa części zamówienia Nazwa i adres Podwykonawcy

a)

b)

Nazwa i adres wykonawcy( podmiotu składającego ofertę)
Nazwa:……………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
Nr. telefon/faks:…………………………………………………………………  
e-mail:……………………………………………………………………………

Nazwa i adres korespondencyjny (jeśli inny, niż podany powyżej): 
Nazwa:……………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
Nr. telefon/faks:…………………………………………………………………  
e-mail:……………………………………………………………………………
Nazwisko i imię osoby (osób)upoważnionej(ych)do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)            
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      Miejscowość i data                                                                      Pieczęć(cie) Wykonawcy(ó w)

                                                                                                           ….............................................................
  (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy)

                                                                                                               Załącznik nr 2 do SIWZ                  
 Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla wychowanek  Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii  im. Ireny Sendlerowej w Białej.  
 

                                                                        Zamawiający
                                                                                    Młodzieżowy  Ośrodek Socjoterapii
                                                                                              im. Ireny Sendlerowej w Białej   

                                                                                       ul. Parkowa 1      Biała  64-980 Trzcianka          

Wykonawca

………………………………………………….
…………………………………………………
(pełna nazwa/ firma, adres w zależności od podmiotu :
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………..

……………………………………………………….
(imię nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentowania)

Nr 2/2019 postępowania – oznaczenie zamawiającego

   
 
                            OŚWIADCZENIE  Wykonawcy
 
składane na podstawie art.25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych(dalej jako: ustawa Pzp);

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU
 
 Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla wychowanek                                               
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej.
                                                                     
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  SIWZ.  
 
                            
                                                                                                                                                                                     
...................................... ( miejscowość),         dnia.   ....................................

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

  (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
  woli w imieniu Wykonawcy)
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                                                           Załącznik nr 3 do SIWZ                        
Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla wychowanek  Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii  im. Ireny Sendlerowej w Białej.                                                                                  
 

                                                                        Zamawiający
                                                                                   Młodzieżowy  Ośrodek Socjoterapii
                                                                                              im. Ireny Sendlerowej w Białej   

                                                                                       ul. Parkowa 1      Biała  64-980 Trzcianka          

Wykonawca

………………………………………………….
…………………………………………………
(pełna nazwa/ firma, adres w zależności od podmiotu :
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………..

……………………………………………………….
(imię nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentowania
 
Nr 2/2019 postępowania – oznaczenie zamawiającego

Oświadczenie  wykonawcy

 
składane na podstawie art.25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych(dalej jako: ustawa Pzp);

DOTYCZĄCE  PRZESŁANEK   WYKLUCZENIA  Z  POSTĘPOWANIA
             
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla wychowanek                                               
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej

 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust 1  pkt. 12-22  ustawy Pzp
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust 5  pkt. 1  
ustawy Pzp

...................................... ( miejscowość), dnia.   ....................................
 

                                                                 ….............................................................
                                                   (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń  woli w imieniu Wykonawcy)

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.  ………….ustawy 
Pzp(podać mające zastosowanie podstawę do wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust.1 pkt. 13-14, 16-20, lub art. 24 
ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 2 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące 
środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………….(miejscowość), dnia …………………………r.

                                                 ………………………………….
                                                                    (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA – art. 22a

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ch  podmiotu/tów, na którego/ych  zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu, tj.:…………………………………………………………….(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od
Podmiotu: NIP/ PESEL, KRS/ CEiDG)  nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
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……………………….(miejscowość), dnia …………………………r.

                                                                                                               ………………………………….
                                                                                                                           (podpis
Uwaga:

1 Wypełnia tą część oświadczenia wykonawca jedynie wtedy, gdy korzysta z zasobów innego podmiotu na podstawie art.22a 
ust.1 i 2 ustawy pzp.
2. W przypadku podpisania w/w oświadczenia przez wykonawcę – zgodnie z art.22a t.1-2 ustawy pzp wymaga się złożenia w 
ofercie oświadczenia/ deklaracji tego podmiotu ze wskazaniem, w jakim zakresie w trakcie realizacji tego zamówienia podmiot 
ten udostępni swoje zdolności.
3. W przypadku udostępnienia przez dany podmiot zasobów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
wymaga się na podstawie art.25a ust3 ustawy pzp złożenia dodatkowej deklaracji o braku podstaw do wykluczenia tego 
podmiotu z postępowania – w/w fragment oświadczenia.      
4. Jednocześnie informuje się, w przypadku udostępnienia zasobów przez ten podmiot, zgodnie z art.22a ust 4:’.. W odniesieniu
do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia,  wykonawcy  mogą  polegać  na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują   usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
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                                                                                   Załącznik nr 4 do SIWZ                      

Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla wychowanek  Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii  im. Ireny Sendlerowej w Białej.                                                                                  
 

                                                                        Zamawiający
                                                                                    Młodzieżowy  Ośrodek Socjoterapii
                                                                                              im. Ireny Sendlerowej w Białej   

                                                                                              ul. Parkowa 1      Biała  64-980 Trzcianka           
(Oświadczenie składane w terminie 3 dni od upublicznia „informacji z otwarcia ofert”art.24 ust 11)

Nr 2/2019 postępowania – oznaczenie zamawiającego

                            OŚWIADCZENIE wykonawcy
 
składane na podstawie art.24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych(dalej jako: ustawa Pzp);

DOTYCZĄCE PRZESŁANKI  WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA-  art. 24 ust 1 pkt. 23
 Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla wychowanek                                               
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej

1. Oświadczam, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp(Dz. U.
 z 2015 r. poz.2164 ze zmian., tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2015 r., poz.184 z późniejszymi zmianami)*.  
                                                                                                                                                                                     
...................................... ( miejscowość), dnia.   ....................................
 
                       ….............................................................
  (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń    woli w imieniu Wykonawcy)

2. Oświadczam, że należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp(Dz. U.
 z 2015 r. poz.2164 ze zmian., tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2015 r., poz.184 z późniejszymi zmianami)*.  
 
 l.p.          Nazwa podmiotu                                                      Adres podmiotu

1

Uwaga:
Wykonawca nie ma obowiązku składać pełnego wykazu podmiotów w zakresie tzw. Grupy kapitałowej o której mowa powyżej. 
Należy wypełnić w/w wykaz tylko wtedy, gdy odrębną ofertę złożył samodzielnie lub wspólnie z innymi, wykonawcami podmiot 
do tej samej grupy kapitałowej, co wykonawca składający tą ofertę.
Jednocześnie przekładam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
udzielenie zamówienia )*………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Uwaga:
 Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o  
której mowa w art. 86 ust.5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, której mowa w  art.ust.1pkt.23.
Wraz ze Złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
*) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ   
                                                                                                                                                                                     
...................................... ( miejscowość), dnia.   ....................................

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

  (podpis)

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

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

                                                                  (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
                                                                                                            Załącznik nr 5 do SIWZ                        

Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla wychowanek  Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii  im. Ireny Sendlerowej w Białej.                                                                                  
 

                                                                        Zamawiający
                                                                                   Młodzieżowy  Ośrodek Socjoterapii
                                                                                              im. Ireny Sendlerowej w Białej   

                                                                                       ul. Parkowa 1      Biała  64-980 Trzcianka          
Wykonawca

………………………………………………….
…………………………………………………
(pełna nazwa/ firma, adres w zależności od podmiotu :
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………..

……………………………………………………….
(imię nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentowania
 
Nr 2/2019 postępowania – oznaczenie zamawiającego

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Nazwa i adres
firmy ..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Wykaz wykonanych lub wykonywanych
Wykaz  wykonanych  usług,  w  zakresie  niezbędnym do  wykazania  warunku  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia  w  zakresie
realizacji  przedmiotu zamówienia    w okresie  ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania  ofert  ,  a  jeżeli  okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, okres realizacji, zakres rzeczowy zrealizowanego
zadnia, rodzaj i miejsce realizacji zadania, nazwa i adres zamawiającego oraz załączeniem dowodu potwierdzającego, że usługi
zostały wykonane lub wykonywane są należycie – wymagane jest zrealizowanie co najmniej jednej usługi    odpowiadającej
swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.

Rodzaj i miejsce
realizacji
zadania

Zakres rzeczowy
zrealizowanego
/realizowanego
zadania (krótki

opis)

Okres
realizacji

Wartość
zadania

zrealizowanego
/realizowanego

przez Wykonawcę

Nazwa i adres
Zamawiającego
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..........................................................................................................
Miejsce, data i podpis    (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Wymagane są co najmniej 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia
a wartość
3 usług nie mniejszej niż  250 000,00 zł  (za usługi zbliżoną swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot
zamówienia,  Zamawiając  rozumie  usługę  polegającą  na  przygotowaniu  i  dostawie  posiłków  do  punktów
zbiorowego żywienia), potwierdzoną dokumentem, że została ona wykonana lub jest wykonywana
należycie.
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                                                                                                                                        Załącznik Nr 5a do SIWZ

 Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla wychowanek  Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii  im. Ireny Sendlerowej w Białej.                                                                                  

                                                                                              Zamawiający
                                                                                                                      Młodzieżowy  Ośrodek Socjoterapii
                                                                                                                                            im. Ireny Sendlerowej w Białej

   ul. Parkowa 1
   Biała  64-980 Trzcianka

Wykonawca

………………………………………………….
…………………………………………………
(pełna nazwa/ firma, adres w zależności od podmiotu :
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………..

……………………………………………………….
(imię nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentowania
                                                                                                    
Nr 2/2019 postępowania – oznaczenie zamawiającego
 

                                                                                              Zobowiązania do współpracy
…………………………………………………
Pieczęć firmowa Wykonawcy

ZOBOWIĄZANIE DO WSPÓŁPRACY

Zobowiązuję się do współpracy z firmą:

………………………………………………………………………………………………….
przy wykonywaniu zamówienia na  Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla wychowanek  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  im. Ireny Sendlerowej w Białej.                                                               

 
 

 
                               ...................................... , dnia. ....................................

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

                                                       (podpis )                                 

                                                     

19



Załącznik Nr 6 do SIWZ
 Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla wychowanek  Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii  im. Ireny Sendlerowej w Białej.  

                                                                                              Zamawiający
                                                                                                                                     Młodzieżowy  Ośrodek Socjoterapii
                                                                                                                                            im. Ireny Sendlerowej w Białej

   ul. Parkowa 1
   Biała  64-980 Trzcianka

Wykonawca

………………………………………………….
…………………………………………………
(pełna nazwa/ firma, adres w zależności od podmiotu :
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………..

……………………………………………………….
(imię nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentowania
                                                                                                    
Nr 1/2019 postępowania – oznaczenie zamawiającego

 Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia

WYKAZ OSÓB
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia (spełniających warunek określony w pkt. 9.2.4 niniejszej SIWZ)

Oświadczamy, że następujące osoby będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia

Rodzaj specjalności Imię i nazwisko osoby,
stanowisko

Informacje na temat kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia,  

 

Miejscowość    ...................................... , dnia. ....................................                               

                                                                                                 ….............................................................
                                                                       (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

                                woli w imieniu Wykonawcy)   

                                                                                                                                       
 

                          

                                                                                                                                        Załącznik Nr 7 do SIWZ
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 Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla wychowanek  Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii  im. Ireny Sendlerowej w Białej.        -                        
PROJEKT   UMOWY                                                                                                                          

                                                                                             Zamawiający
                                                                                                                      Młodzieżowy  
Ośrodek Socjoterapii
                                                                                                                                            im. 
Ireny Sendlerowej w Białej   

   ul. Parkowa 1
   Biała  64-980 Trzcianka

Wykonawca

………………………………………………….
…………………………………………………
(pełna nazwa/ firma, adres w zależności od podmiotu :
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………..

……………………………………………………….
(imię nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentowania
                                                                                                    
Nr 2/2019 postępowania – oznaczenie zamawiającego
                                                                                             
 Umowa zawarta w dniu ………/…………………………/2019 roku w Białej na podstawie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Na dostawę całodziennego wyżywienia dla 
wychowanek Młodzieżowego Ośrodka  Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej.

zawarta Powiat Czarnkowsko –Trzcianecki  - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  im. Ireny
Sendlerowej w Białej   Biała ul. Parkowa 1   64-980 Trzcianka   NIP 763 20 92 218
reprezentowanym przez:
1.  Dyrektora  Sławomira  Milczarka    Młodzieżowego  Ośrodka   Socjoterapii   im.  Ireny
Sendlerowej w Białej       
umowy  ZAMAWIAJĄCYM  w imieniu którego działa: 
a   

reprezentowanym przez  
 
zwany WYKONAWCĄ w imieniu którego działa

o następującej treści:

                                                                           1
1. ZAMAWIAJĄCY  zleca, a  WYKONAWCA  zobowiązuje się do świadczenia   usługi w zakre-

sie       codziennych dostawy, przygotowania  i wydania   wyżywienia  dla wychowanek
MOS w Białej.

2. Oferta WYKONAWCY z dnia ……/…………………./.2019 r. stanowi załącznik  Nr. 1  do umo-
wy.

3. Dostarczane do ZAMAWIAJĄCEGO  posiłki   muszą być zgodne jadłospisem  stanowiącym 
załącznik  Nr. 2 do umowy.

                                                                          2
1.WYKONAWCA  dostarczać będzie określone w  1 ust.1 wyżywienia w terminie   
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 od dnia  07.01. 2020 r.  do dnia  31.12. 2020 r. do siedziby MOS w Białej ul. Parkowa 1.

2.Wykonawca będzie wydawał posiłki w następujących godzinach:
    1) od poniedziałku do piątku:
        a) śniadanie wraz z drugim śniadaniem  6:50 –   7:25
        b) obiad wraz z podwieczorkiem            14:50 – 15:20
        c) kolacja                                            18:50 – 19:25
       (Zamawiający może zmienić godziny dostarczania posiłków)

   2) od soboty do niedzieli:
        a) śniadanie wraz z drugim śniadaniem   9:30 – 10:00
        b) obiad wraz z podwieczorkiem            14:30 – 14:50
        c) kolacja                                            18:30 –  18:50
       (Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany godzin dostarczania posiłków)

                                                                         § 3
1. Dostarczane posiłki muszą być świeże i wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami     
     w tym  zakresie.       

2. ZAMAWIAJĄCY wskaże WYKONAWCY pomieszczenie w którym będzie on  wydawał posiłki.

3. WYKONAWCA wydaje posiłki w własnych naczyniach  oraz sztućcami.

4.ZAMAWIAJĄCY  nie  dopuszcza  możliwości  mycia  brudnych  naczyń,  sztućców,  sprzętu
gastronomicznego WYKONAWCY na terenie placówki MOS w Białej.

                                                                         § 4
1.  WYKONAWCA dostarczy zamawiane wyżywienie na swój koszt i ryzyko do siedziby  Zamawiają-

cego.

2.  Realizacja dostaw następować będzie sukcesywnie  w/g ilościowych potrzeb Zamawiającego,
których  liczba zostanie każdorazowo przekazywana WYKONAWCY po zakończonym  wyda-
waniu śniadania w dniu poprzedzającym dostawę posiłków na kolejny dzień.

3.  ZAMAWIAJĄCY określi w zapotrzebowaniu ilość poszczególnych rodzajów posiłków.

4.  Przez rodzaj posiłków ZAMAWIAJĄCY rozumie:
a) śniadania wraz z drugim śniadaniem, 
b) obiady wraz z podwieczorkiem,
c) kolacje

5.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość przerwy w dostawie posiłków w okresie ferii
zimowych i wakacji letnich oraz przerw świątecznych .Przerwa w dostawie posiłków
nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy  w
przedmiocie zamówienia.

6.  ZAMAWIAJĄCY  nie dopuszcza stosowania w trakcie  realizacji  zamówienia naczyń i   sztućców
jednorazowych przy pomocy których spożywane będą posiłki.

7. WYKONAWCA zobowiązany jest do dokonania po każdym zakończonym posiłku inwentaryzacji 
       wydanych-zwróconych naczyń i sztućców, a w przypadku niezgodności  stwierdzenia
       natychmiastowego powiadomienia osoby reprezentującej ZAMAWIAJĄCEGO.
                                  
 8.  ZAMAWIAJĄCY  nie  ponosi  żadnych kosztów z tytułu  zniszczenia,  uszkodzenia,    zagubienia

naczyń lub sztućców które nie powstały z jego winy. 

 9.  Wykonawca  będzie  ponosił  pełną  odpowiedzialność  za  przestrzeganie  zasad
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wynikających  z systemu  HACCP.    
   
10.  Wykonawca  będzie  ponosił  pełną  odpowiedzialność  za  przestrzeganie  zasad

dotyczących   
      przygotowania i dostarczania posiłków zgodnie z wymogami i przepisami SANEPIDU.
      Posiłki muszą spełniać wymogi żywieniowe zalecane przez Ministra Zdrowia dla  danej

grupy 
      wiekowej.  

11.  Wykonawca  zobowiązany  jest  dostosować  jadłospis  dla  grupy  wychowanek
spożywających wyłącznie posiłki wegetariańskie oraz przewidzieć zamienniki dla dzieci
alergicznych  i  cukrzycowych.  Wymaga  się  aby  ilość  dostarczonych  diet  odpowiada
ilości określonych  w zamówieniu składanym przez Zamawiającego.

12.  Środek  transportu  musi  być  dopuszczony  ważną  decyzją  właściwego  inspektora
sanitarnego

      do przewozu posiłków.  

13.Pracownicy,  którzy  będą  dostarczać  posiłki  muszą   posiadać  aktualne  badania
lekarskie oraz 

      czystą odzież  ochroną   zgodnie z wymogami sanitarno-higienicznymi. 
        
14.Wykonawca zobowiązany jest codziennie  usuwać ewentualne pozostałości jedzenia

zgodnie z                                                             
      obowiązującymi przepisami(ustawa o odpadach ) i podawać je utylizacji na własny

koszt.
   
15.Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania próbek żywnościowych z 
wydawanych posiłków zgodnie z przepisami i wymogami Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej.
                                                                    § 5
                                                               
1.  ZAMAWIAJĄCY   winien  dokonać odbioru  dostarczonych  posiłków z  chwilą  ich   dostawy do
siedziby     
    ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Odbiór dostaw winien być potwierdzony spisaniem protokołu odbioru podpisanym przez obie strony.
                                                                   § 6

Stawka dzienna dla 1 osoby z tytułu realizacji  przedmiotu umowy określonego w § 1  umowy w
oparciu o ofertę cenową  z dnia ………./…………………/2019r.  wynosi:

 ………………………= cena                               
 

brutto    PLN
      
słownie: ……………………………………………………………………..   złotych.
 

   z czego średni koszt posiłku składający się na stawkę dzienną dla 1 osoby wynosi:
a) śniadania wraz z drugim śniadaniem   …………       PLN /brutto
b) obiady wraz z podwieczorkiem            …………       PLN /brutto
c) kolacje                                              …………       PLN/brutto
d) wsad do kotła                                    …………       PLN /brutto    

2.  Zamawiający  ureguluje  należność  wynikającą  z  ilości  faktycznie  dostarczonych  posiłków  w
poszczególnych ich rodzajach. wg protokołu  odbioru wydawania posiłku.     
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3. Stawka dzienna dla 1 osoby oraz średnie koszty posiłku są stałe w trakcie trwania umowy.
                                                                   § 7

1. Rozliczenie  nastąpi w terminie  …………. dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej  faktury VAT  zgodnie z protokółem odbioru posiłków potwierdzonym przez 

Zamawiającego   i  Wykonawcę  za:
1) dostarczone posiłki od dnia   07.01. 2020r. włącznie,
2) dostarczone posiłki od dnia   07.01. 2020r. do dnia 31.12. 2020r. włącznie.

2. W przypadku dostaw przekraczających wartość wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 
ZAMAWIAJĄCY nie zapewnia zapłaty za te dostawy.
                                                                      § 8
1.  WYKONAWCA płaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w sytuacji:
 a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – 1% wartości nie wykonanych dostaw   za   każdy
dzień zwłoki,
b)  za  zwłokę  w  usunięciu  niezgodności  stwierdzonych  przy  odbiorze  –  1%  wartości  wadliwie
wykonanych dostaw za każdą godzinę zwłoki liczoną od upływu terminu  wyznaczonego na usunięcie
wad.                                                                                                                 

2.  ZAMAWIAJĄCY każdorazowo w protokole określi termin do usunięcia niezgodności.

3.  Strony  przewidują  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego  wysokość   kar
umownych.

4. ZAMAWIAJĄCY  może  rozwiązać  umowę  ze  skutkiem  natychmiastowym  w  razie  naruszenia   jej
postanowień przez WYKONAWCĘ  w szczególności w zakresie  terminów realizacji  dostaw ze szczególnym
uwzględnieniem godzin wydawania posiłków, jakości dostarczanych posiłków, niezgodności z jadłospisem  i 
żądać od  WYKONAWCY   stosownego odszkodowania.
5.  Zakres dający podstawę do zawarcia aneksu do umowy:
    - zmiana stawki podatku VAT
    - zmiana rodzaju wyżywienia w ramach ustalonej stawki dziennej dla osób, dla których  wymagane
jest  
      żywienie specjalne.  
   - zmiana przepisów stosowanych w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży wydanych przez
      właściwe organy.          
    -zwiększona   lub  zmniejszona    liczba  wychowanek  do  12  osób  spowodowana  względami,
organizacyjnymi.
 6.  ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość rozwiązania na piśmie umowy przez  WYKONAWCĘ  za

dwu  miesięcznym   wypowiedzeniem, rozwiązać  umowę   przez   WYKONAWCĘ ze  skutkiem
natychmiastowym   lub terminem krótszym niż  dwa  miesiąc z powoduje  żądania stosownego
odszkodowania przez ZAMAWIAJĄCEGO  od  WYKONAWCY.

7.    Kontakty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
     Osobą uprawnioną do kontaktów  realizacji niniejszej umowy  z  Zamawiającym   ze strony

Wykonawcy jest …………………………………………………
      Tel ………………………….e-mail…………………………..
      Osobą uprawnioną do kontaktów  realizacji  niniejszej  umowy  z  Wykonawcą   ze strony

Zamawiającego   jest   dyr.  MOS   Sławomir  Milczarek   Tel  600 075  948   e-mail
mosbiala@gmail.com  lub pracownik przez niego wyznaczony.

      Wykonawca i Zamawiający są zobowiązani do wzajemnego informowania o zmianach adresu
w formie pisemnej niezwłocznie po zaistnieniu zmiany. Zmiana adresu nie stanowi zmiany umowy i
może być dokonana w każdym czasie, w formie pisemne .                                                          

                                                                             § 9
     
Sprawy sporne w związku z wykonaniem umowy strony będą w pierwszej kolejności rozwiązywać po-
lubownie.
                                                                             § 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
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                                                                             § 11
Jeżeli  spraw  spornych  mogących  wynikać  w  związku  z  wykonaniem  niniejszej  umowy nie  można
będzie rozwiązać polubownie wówczas rozstrzygać je będą Sądy Powszechne właściwe dla miejsca
siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

                                                                            §  12
Umowa została spisana w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  z  czego  1 dla  Wykonawcy i  2 dla
Zamawiającego.
                   WYKONAWCA                                                                        ZAMAWIAJĄCY
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                                                                                                                                        Załącznik Nr 8 do SIWZ
 Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla wychowanek  Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii  im. Ireny Sendlerowej w Białej.                                                                                  

                                                                                              Zamawiający
                                                                                                                      Młodzieżowy  Ośrodek Socjoterapii
                                                                                                                                            im. Ireny Sendlerowej w Białej

   ul. Parkowa 1
   Biała  64-980 Trzcianka

Wykonawca

………………………………………………….
…………………………………………………
(pełna nazwa/ firma, adres w zależności od podmiotu :
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………..

……………………………………………………….
(imię nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentowania
                                                                                                    
Nr 2/2019 postępowania – oznaczenie zamawiającego

Wykaz środków transportu przystosowanych i dopuszczonych do przewozu żywności (po-
siłków), którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca.

Marka typ
pojazdu 

Numer
rejestracyjny

pojazdu

Środki 
transportu, 
którymi 
wykonawca 
dysponuje/ 
będzie 
dysponował

Informacja o
podstawie

dysponowania
środkami

transportu  

Rodzaj i numer
dokumentu

dopuszczającego
środek

transportu do
przewozu
żywności

(posiłków) 

........................................................................................................
 Miejsce, data i podpis  (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik Nr 9 do SIWZ
 Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla wychowanek  Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii  im. Ireny Sendlerowej w Białej.                                                                                  

                                                                                             Zamawiający
                                                                                                                      Młodzieżowy  Ośrodek Socjoterapii
                                                                                                                                            im. Ireny Sendlerowej w Białej

   ul. Parkowa 1
   Biała  64-980 Trzcianka

Wykonawca

………………………………………………….
…………………………………………………
(pełna nazwa/ firma, adres w zależności od podmiotu :
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………..

……………………………………………………….
(imię nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentowania
                                                                                                    
Nr 2/2019 postępowania – oznaczenie zamawiającego
 

L.p.

   DZIEŃ    /    DATA

………………………………
   Zgodnie  z 
jadłospisem
TAK/NIE

WYDANO
posiłków

PODPIS   osoby
upoważnionej 
przez 
Zamawiającego

PODPIS   osoby
upoważnionej 
przez 
Wykonawcę 

 
 Uwagi  
dotyczące  
wydanych    
posiłków  

1
ŚNIADANIE
drugie śniadanie

2 OBIAD
podwieczorek

3 KOLACJA

L.p

   DZIEŃ    /    DATA

………………………………
  Zgodnie  z 
jadłospisem
TAK/NIE

WYDANO
posiłków

PODPIS   osoby 
upoważnionej 
przez 
Zamawiającego

PODPIS   osoby
upoważnionej 
przez 
Wykonawcę

 
Uwagi  
dotyczące  
wydanych    
posiłków    

1
ŚNIADANIE
drugie śniadanie

2 OBIAD  podwieczorek

3 KOLACJA

L.p

  DZIEŃ    /     DATA

……………………………
Zgodnie  z 
jadłospisem
TAK/NIE 

WYDANO
posiłków

PODPIS   osoby 
upoważnionej 
przez 
Zamawiającego

PODPIS   osoby
upoważnionej 
przez 
Wykonawcę

  
Uwagi  
dotyczące  
wydanych    
posiłków  

1
ŚNIADANIE
drugie śniadanie

2 OBIAD podwieczorek

3 KOLACJA

L.p

   DZIEŃ    /     DATA

………………………………
  Zgodnie  z 
jadłospisem
TAK/NIE

WYDANO
posiłków

PODPIS   osoby 
upoważnionej 
przez 
Zamawiającego  

PODPIS   osoby
upoważnionej 
przez 
Wykonawcę

  
Uwagi  
dotyczące  
wydanych    
posiłków  

1
ŚNIADANIE
drugie śniadanie

2 OBIAD podwieczorek

3
KOLACJA

                          PROTOKÓŁ ODBIORU  WYDAWANYCH   POSIŁKÓW
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  Miejsce,  data i podpis  (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

                                                                     
                                                                                  Załącznik Nr 10 do SIWZ

 Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla wychowanek  Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii  im. Ireny Sendlerowej w Białej.                                                                                  

                                                                                             Zamawiający
                                                                                                                            Młodzieżowy  Ośrodek 
Socjoterapii
                                                                                                                                            im. Ireny Sendlerowej w Białej

   ul. Parkowa 1
   Biała  64-980 Trzcianka

Wykonawca

………………………………………………….
…………………………………………………
(pełna nazwa/ firma, adres w zależności od podmiotu :
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………..

……………………………………………………….
(imię nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentowania
                                                                                                    
Nr 1/2019 postępowania – oznaczenie zamawiającego
                            
                                                           JADŁOSPIS

Dzień
tygodnia
(tydz. 1)

Śniadanie Drugie
śniadanie

Obiad -
zupa (350

g)

Obiad II
danie 100

g/250 g/ 1
szt. lub

150g/ 200
ml

Podwieczorek
1 szt. lub

porcja około
150 g

Kolacja

Ponied
ziałek

Bułka 100 g, 
masło 20 g, 
ser żółty 40 
g, szynka 
gotowana 40
g, pomidor 
30 g, 
szczypior 20 
g, kawa z 
mlekiem 200
ml, herbata z
cytryną 200 
ml

Banan Krupnik

Łazanki z 
kurczakiem, 
pieczarkami i 
serem (350 
g), kompot

Bułka 100 g, 
masło 15 g, 
szynka 40 g,

Pieczywo razowe 100 
g, sałatka 
makaronowa 150 g, 
masło 20 g, pasta z 
makreli wędzonej 50 
g, ogórek kwaszony 
40 g, herbata z 
cytryną 200 ml

Wtore
k

Pieczywo 
żytnie 100 g,
masło 20 g, 
zupa 
mleczna- 
makaron 250
g, miód 
lipowy 40 g, 
twarożek 
grani 40 g, 
herbata z 
cytryną 200 
ml

Bułka 
grahamka 100
g, masło 15 g,
ser żółty 
salami 50 g, 
ogórek zielony
30 g

Pomidorowa
z 
makaronem

Klopsiki w 
sosie 
koperkowym, 
ziemniaki, 
surówka z 
marchwi i 
selera, kompot

Jabłko

Leczo 200 g, pieczywo
orkiszowe 100 g, 
herbata z cytryną 
200ml
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Środa

Pieczywo 
ciemne 100 
g, masło 20 
g, tatar z 
wędzonego 
łososia 30 g, 
ser żółty 30 
g, papryka 
czerwona 30 
g, szczypior 
20 g, kawa z
mlekiem 200
ml

Drożdżówka z 
serem (bez 
lukru) 1 szt., 
mandarynka

Barszcz 
ukraiński

Zrazy w sosie,
kasza 
jęczmienna, 
surówka z 
kapusty 
modrej, 
kompot

Banan

Kiełbasa z  wody 
( min.70 % mięsa) 
100 g, pieczywo 
razowe 100 g, masło 
15g, musztarda 20 g, 
ogórek zielony 30 g, 
herbata z cytryną 200
ml

Czwart
ek

Pieczywo 
mieszane 
ciemne 100 
g, masło 20 
g, szynka 
wieprzowa 
50 g, 
twarożek z 
ziołami 
świeżymi 30 
g, pomidor 
40 g, kakao 
200 ml

Bułka ciemna 
z pestkami 
dyni 100 g, 
masło 20 g, 
miód 
wielokwiatowy
10 g, 
winogrono 

Nylonowa 
(kaszka na 
rosole)

Pieczeń z 
szynki w sosie,
ziemniaki, 
surówka z 
białej kapusty,
kompot

Ciasto 
drożdżowe z 
owocami

Placki ziemniaczane 
ze śmietaną 3 szt., 
herbata z cytryną 200
ml

Piątek

Pieczywo 
mieszane 
100 g, masło
20 g, sałatka
z tuńczykiem
150 g, 
twarożek z 
rzodkiewką 
50 g, sałata 
30 g, kakao 
200 ml

Bułka pszenna
100g, masło 
20 g, szynka z
indyka 40 g, 
pomidor 40 g

Kalafiorowa
zabielana

Ryba na 
parze, 
ziemniaki, 
kapusta 
modra 
zasmażana, 
kompot

Banan

Twarożek 
homogenizowany 150 
g, sałatka owocowa 
150 g, herbata z 
cytryną 200 ml

Sobota

Pieczywo 
mieszane 
100 g, masło
20 g, 
jajecznica ze 
szczypiorem 
180 g (3 
jaja), szynka 
drobiowa 40 
g, pomidor 
40 g, mleko 
gotowane 
200 ml 

Rogaliki 
drożdżowe, 
gruszka

Fasolowa

Gołąbki w 
sosie 
pomidorowym,
fasolka 
szparagowa, 
ziemniaki, 
kompot

Jabłko

Zapiekanka 
kalafiorowa z kiełbasą
śląską ( min. 70% 
mięsa) 250 g, herbata
z cytryną 200 ml
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Niedzi
ela

Bułki ciemne
100 g, masło
20 g, 
kiełbasa 
biała (min. 
70% mięsa) 
1 szt., 
ketchup 20 
g, ser żółty 
wędzony 30 
g, ogórek 
zielony 30 g,
kawa z 
mlekiem 200
ml, herbata z
cytryną 200 
ml

Jogurt 
naturalny z 
truskawkami

Rosół z 
makaronem

Kotlet 
drobiowy, 
ziemniaki, 
bukiet warzyw
z wody, 
kompot

Rogaliki 
drożdżowe bez 
lukru, sok 
marchwiowy

Ryż po chińsku z 
kurczakiem 250 g, 
herbata z cytryną 200
ml

Dzień
tygodnia
(tydz. 2)

śniadanie drugie śniadanie
Obiad -

zupa (350
g)

Obiad II
danie 100
g/ 250 g /
1 szt. lub

150g/ 200
ml

Podwieczorek
1 szt. lub

porcja około
150 g

Kolacja

Ponied
ziałek

Bułka graham
100 g, masło 
20 g, ser żółty
40 g, jajko 
gotowane 60 
g, sałata 
maślana 30 g,
pomidor 30 g,
kawa z 
mlekiem 200 
ml, herbata z 
cytryną 200 
ml

Bułka żytnia 100 g,
masło 15 g, serek 
fromage 30 g, 
ogórek zielony 40 g

Szczawiowa
zabielana

Wątróbka 
drobiowa z 
cebulką i 
pieczarkami, 
ziemniaki, 
surówka z 
kapusty 
kwaszonej, 
kompot

Banan

Pierogi leniwe ze 
śmietaną  200 g,
herbata z cytryną
200 ml

Wtore
k

Zupa mleczna
-płatki 
owsiane 250 
g, bułka z 
sezamem 100
g, masło 20 g,
twarożek 50 
g, herbata z 
cytryną 200 
ml

Bułka ciemna z 
pestkami dyni  100
g, masło 15g, 
szynka wieprzowa 
40 g, sałata lodowa
30 g

Kapuśniak z
kapusty 
kwaszonej

Klopsy 
drobiowe, 
ziemniaki, 
sałata ze 
śmietaną, 
kompot

Koktajl z kefiru 
z jagodami

Kiełbasa (min. 70
% mięsa) 
zapiekana z 
cieście 
francuskim 100 
g, ketchup 30 g, 
herbata z cytryną
200 ml

Środa

Pieczywo  
ciemne 
mieszane 100 
g, masło 20 , 
kiełbasa (min.
70 % mięsa) 
z wody 1 szt., 
ketchup 30 g, 
ser żółty 20 g,
ogórek zielony
30 g, kakao 
200 ml

Ciasto drożdżowe z
owocami

Brokułowa z
ziemniakami

Ryba z pieca,
ziemniaki, 
surówka z 
marchewki i 
pora, kompot

Jabłko

Placki 
ziemniaczane po 
węgiersku 3sz, 
herbata z cytryną
200ml 
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Czwart
ek

Bułka 100 g, 
masło 20 g, 
szynka 
wieprzowa 40 
g, twarożek 
grani 40 g, 
ogórek zielony
40 g, kakao 
200 ml

Drożdżówka z 
marmoladą Jarzynowa

Szaszłyk 
wieprzowy z 
pieca, 
ziemniaki 
brokuł z 
wody, 
kompot

Banan

Racuszki z 
jabłkiem 3 szt., 
herbata z cytryną
200ml

Piątek

Pieczywo 
mieszane 
ciemne 100 g,
masło 20 g, 
pasta z 
makreli 50g, 
ser żółty 
salami 40 g, 
szczypior 20 
g, pomidor 40
g, kawa z 
mlekiem 200 
ml

Bułka graham 100 
g, masło 15g, miód
wielokwiatowy 15 
g, serek twarogowy
30 g

Owocowa

Jajo sadzone,
ziemniaki, 
mizeria ze 
śmietaną, 
kompot

Jogurt 
naturalny z kiwi

Sałatka z 
kurczakiem w 
ziołach 
prowansalskich 
(gotowany) i 
sałatą lodową, 
pieczywo 
mieszane 100 g, 
masło 15 g, 
herbata z cytryną
200 ml

Sobota

Zupa 
mleczna- 
zacierka 250 ,
pieczywo 
mieszane 100 
g, masło 20 g,
ser biały 
caprese 30 g, 
miód lipowy 
10 g, herbata 
z cytryną 200 
ml

Bułka pszenna 100 
g, masło 15 g, 
kiełbasa żywiecka 
(min. 70 % mięsa) 
40 g, pomidor 40 g

Barszcz 
biały z 
wkładką ( z 
kiełbasą 
min 70 % 
mięsa)

Udko 
drobiowe w 
sosie, 
ziemniaki, 
marchewka z 
groszkiem, 
kompot

Pomarańcza

Pieczywo 
mieszane ciemne
100 g, masło 20 
g, ser żółty 40 g,
szynka 40 g, 
ogórek zielony 
40 g, herbata z 
cytryną 200 ml

Niedzi
ela

Pieczywo 
razowe 100 g,
masło 20 g, 
jajko w sosie 
tatarskim 1 
szt., 
polędwica 
wieprzowa 
łososiowa 40 
g, pomidor 40
g, rzodkiewka 
20 g, kakao 
200 ml

Jabłko
Pomidorowa
z ryżem 

Bitki w sosie, 
ziemniaki, 
surówka z 
kapusty 
modrej, 
kompot

Kasza manna 
na mleku z 
truskawkami

Leczo 200 g, 
pieczywo 
mieszane 100 g, 
herbata z cytryną
200 ml

Dzień
tygodni
a (tydz.

3)

Śniadanie Drugie
śniadanie

Obiad -
zupa (350

g)

Obiad II
danie 100

g/250 g/ 1
szt. lub

150g/ 200
ml

Podwieczore
k 1 szt. lub

porcja około
150 g

Kolacja
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Ponied
ziałek

Pieczywo 
mieszane ciemne 
100 g, masło 20 
g, ser żółty 
gouda 40 g, 
kurczak w 
galarecie z 
warzywami 50 g, 
papryka 
czerwona 30 g, 
ogórek zielony 30
g, kawa z 
mlekiem 200 ml, 

Bułka  razowa 
z płatkami 
owsianymi 100
g, masło 15 g,
polędwica 
drobiowa 30 g,
pomidor 20 g

Pieczarkow
a zabielana

Kotlet 
mielony, 
ziemniaki, 
mizeria ze 
śmietaną, 
kompot

Banan

Kopytka z 
cebulką 250 g, 
herbata z cytryną
200 ml

Wtore
k

Pieczywo żytnie 
100 g, masło 20 
g, ser żółty 40 g, 
szynka 
wieprzowa 40 g, 
sałata zielona 20 
g, kakao 200 g

Drożdżówka 
Kapuśniak z
kapusty 
kwaszonej

Karkówka 
pieczona w 
sosie, kasza 
jęczmienna, 
surówka z 
marchwi i 
jabłka, 
kompot

Budyń 
waniliowy

Racuszki z 
Banami 3 szt., 
herbata z cytryną
200ml

Środa

Pieczywo 
mieszane  ciemne
100 g, masło 20 
g, miód 
wielokwiatowy 15
g, twarożek grani
80 g, zupę 
mleczna- płatki 
owsiane 250 g, 
herbata z cytryną
200 ml

Bułka ciemna 
100 g, masło 
15g, ser żółty 
30 g, sałata 20
g

Owocowa

Pieczeń 
rzymska, 
ziemniaki, 
surówka z 
kapusty 
włoskiej, 
kompot

Koktajl z kefiru 
z malinami

Kiełbasa ( min 70
% mięsa) z 
makaronem 
razowym 250 g, 
herbata z cytryną
200ml

Czwart
ek

Pieczywo 
mieszane 100 g, 
masło 20 g, 
kiełbasa biała 
(min. 70 % 
mięsa) 1 szt., 
ketchup 30 g, ser
żółty 40 g, 
ogórek zielony 30
g, kawa z 
mlekiem 200 ml

Banan Ogórkowa

Potrawka z 
kurczaka, ryż,
bukiet 
warzyw z 
wody, 
kompot

Bułka 
grahamka 100 
g, masło 15 g, 
ser żółty      50
g,

Fasolka po 
bretońsku 250 g,
herbata z cytryną
200 ml

Piątek

Pieczywo 
mieszane ciemne 
100 g, masło 20 
g, pasta jajeczna 
50 g, pomidor 40 
g, szczypior 20 g,
kakao 200 ml

Bułka z 
sezamem 100 
g, masło 20 g,
twarożek 40 g,
sałata 20 g

Brokułowi z
makaronem

Ryba z pieca,
ziemniaki, 
surówka z 
kapusty 
pekińskiej, 
kompot

Twarożek 
naturalny z 
rodzynkami

Naleśniki ze 
szpinakiem i 
serem feta 
zapiekane w 
beszamelu 2 szt.,
herbata z cytryną
200ml

Sobota

Pieczywo żytnie 
100 g, masło 20 
g, kiełbasa 
mielonka 40 g, 
twarożek 80 g, 
rzodkiewka 40 g, 
ogórek zielony 30
g, herbata z 
cytryna 200 ml, 
mleko gotowane 
200 ml

Jogurt 
naturalny, 
mandarynki

Cebulowa z
grzankami

Kiełbasa z 
rusztu, 
ziemniaki, 
kapusta 
kwaszona, 
kompot

Bułka 100 g, 
masło 15 g, 
szynka 40 g,

Pieczywo 
mieszane 100 g, 
masło 20 g, 
polędwica 
sopocka 40 g, 
ser topiony 30 g,
ogórek zielony 
30 g, herbata z 
cytryną 200 ml
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Niedzi
ela

Bułka pszenna 
100 g, masło 20 
g, kiełbasa biała z
wody 1 szt., 
musztarda 20 g 
lub chrzan 20 g, 
twarożek 
naturalny z 
czosnkiem 40 g, 
pomidor 40 g, 
rzodkiewka 20 g, 
herbata z cytryną
200 ml

Jabłko Gulaszowa

Udko z 
kurczaka, 
ziemniaki, 
buraczki, 
kompot

Rogaliki 
drożdżowe bez 
lukru, 
winogron

Bigos 250 g, 
pieczywo 
mieszane ciemne
100 g, herbata z 
cytryną 200 ml

Dzień
tygod

nia
(tydz.

4)

Śniadanie
Drugie

śniadanie

Obiad -
zupa

(350 g)

Obiad II
danie 100g /
250 g / 1 szt

lub 150g/
200 ml

Podwieczor
ek 1 szt lub

porcja
około
150 g

Kolacja

Pon
ied
ział
ek

Bułka  pszenna 100
g,  masło 20 g, 
szynka wieprzowa 
40 g, twarożek z 
ziołami naturalnymi
30 g, ogórek 
zielony 30 g, sałata
20 g, kakao 200 ml

Bułka pszenna 
100 g, masło 15
g, miód lipowy 
15 g, 
mandarynka

Zupa 
grochowa

Gulasz, kasza 
jęczmienna, 
ogórek 
kwaszony, 
kompot

Twarożek 
homogenizo
wany 
naturalny z 
truskawkami

Pieczywo mieszane 
100 g, masło 20 g, 
szynka wieprzowa 
parzona 20 g , 
sałatka jarzynowa 
150 g, herbata z 
cytryna 200 ml

Wt
ore
k

Pieczywo mieszane
100 g, masło 20 g, 
jajko 60 g, szynka 
z indyka 40 g, 
pomidor 40 g, 
szczypior 5 g, kawa
z mlekiem 200 ml

Bułka grahamka
100 g, masło 15
g, sałata 15 g, 
ogonówka 20 g

Zupa 
pomidoro
wa z 
ryżem

Kotlet 
drobiowy, 
ziemniaki, 
sałata w 
śmietanie, 
kompot

Banan

Pieczywo mieszane 
100 g, masło 20 g, 
polędwica drobiowa
40 g, sałata 20 g, 
twarożek 50 g, 
herbata z cytryną 
200 ml

Śro
da

Pieczywo razowe 
100 g, masło 20 g, 
makrela wędzona 
40g, ogórek 
kwaszony 40 g, 
twarożek 80 g, 
kawa z mlekiem 
200 ml, herbata z 
cytryną 200 ml

Drożdżówka z 
serem (bez 
lukru)

Żurek z 
wkładką

Pieczeń z 
szynki w sosie,
ziemniaki, 
surówka z 
białej kapusty,
kompot

Kaszka 
manna na 
mleku z 
borówkami

Placki ziemniaczane
ze śmietaną 3 szt., 
herbata z cytryną 
200 ml

Cz
war
tek

Pieczywo mieszane
100 g, masło 20 g, 
ser żółty 40 g, 
szynka kurczak 
gotowany 40 g, 
sałata masłowa 35 
g, pomidor 40 g, 
mleko gotowane 
200 ml, herbata z 
cytryną 200 ml

Bułka pszenna 
100 g, masło 15
g, twarożek 30 
g, kiwi

Zupa 
ziemniacz
ana

Sos boloński, 
makaron 
spaghetti, 
kompot

Koktajl z 
kefiru z 
malinami i 
czarną 
porzeczką

kiełbasa zapiekana 
w cieście 
francuskim 1 szt., 
ketchup 30 g, 
herbata z cytryną 
200ml

Piąt
ek

Pieczywo mieszane
100 g, masło 20 g, 
pasta z łososia 40 
g, pomidor 40 g, 
szczypior 20 g, 
zupa mleczna 
zacierka 200 g, 
herbata z cytryną 
200 ml

Jogurt naturalny
z malinami

Barszcz 
zabielany

Filet z ryby 
panierowany, 
ziemniaki, 
surówka z 
marchwi i 
ananasa, 
kompot

Rogalik 
drożdżowy, 
gruszka

Pieczywo mieszane 
100g, masło 20 g, 
jajko gotowane 60 
g, ketchup 30 g, ser
żółty królewski 40 
g, herbata z cytryną
200 ml
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Sob
ota

Pieczywo mieszane
100 g,  jajecznica 
ze szczypiorkiem 
120 g, masło 20 g, 
polędwica sopocka 
40 g, ogórek 
zielony 30 g, kawa 
z mlekiem 200 ml

Jabłko Krupnik

Pulpety w 
sosie 
pomidorowym,
kasza 
gryczana, 
fasolka 
szparagowa 
zielona, 
kompot

Bułka 
grahamka 
100 g, masło
15 g, ser 
żółty            
50 g,

Ryż na mleku z 
jabłkami i 
cynamonem, 
herbata z cytryną 
200 ml

Nie
dzi
ela

Bułka pszenna 100 
g, masło 20 g, 
kiełbasa z wody 
(min. 70 % mięsa) 
100 g, ketchup 20 
g, twarożek ze 
szczypiorem 30 g, 
pomidor 30 g, 
kakao 200 ml, 
herbata z cytryną 
200 ml

Bułka grahamka
100 g, masło 15
g, szynka z 
indyka  20 g, 
ogórek zielony 
30 g, 
rzodkiewka 20 g

Rosół z 
makarone
m

Schab duszony
w ziołach, 
ziemniaki, 
mizeria ze 
śmietaną, 
kompot

Banan

Pierogi ze 
szpinakiem 200 g , 
herbata z cytryną 
200 ml

Ważne!
Wszystkie potrawy są przyprawiane naturalnymi bądź suszonymi przyprawami, o ograniczonej ilości soli używanej 
wyłącznie w trakcie przygotowywania potraw zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 
2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach 
systemu oświaty, oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia 
zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Napoje są przygotowywane bez cukru lub dosładzane miodem 
pszczelim. Wszystkie potrawy są przygotowywane na bazie naturalnych produktów. Kiełbasy i wędliny zawierają 
minimum 70 % mięsa w swoim składzie, a potrawy rybne minimum 60 % ryby. Do smażenia używany jest olej 
rafinowany o zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej 50 %  i zawartości kwasów wielonienasyconych 
powyżej 40 %.

Dostawy rodzajów posiłków będą zgodne z jadłospisem określonym dla poszczególnych dni 
miesiąca,  począwszy od  dnia pierwszego tygodnia od którego dostarczane będą posiłki do 
zamawiającego.
Podczas śniadania i kolacji – herbata bez ograniczeń, chleb 1/2 bochenka na osobę.

..........................................................................................................
 
 Miejsce i data   (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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