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I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiającym jest:  

Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Dąbrowie Tarnowskiej 

ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 

Tel.:  14 64 43 245 

Strona internetowa: www.zozdt.pl 

e-mail: dzp@zozdt.pl 

 

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą pojemników plastikowych  

i styropianowych. 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:  

Pakiet  1:    Pojemniki styropianowe CPV: 39.22.11.30-7 

Pakiet  2:    Sztućce plastikowe i naczynia jednorazowe  CPV: 39.22.21.10-8 

Pakiet  3:   Woreczki HDPE, LDPE CPV: 19.52.00.00-7 

Pakiet  4:   Folia spożywcza i aluminiowa CPV: 19.52.00.00-7 

Pakiet  5:   Pojemniki jednorazowe z polipropylenu ( z możliwością użytkowania                                   

w mikrofalówce)  CPV: 39.22.11.30-7 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  
 

3. Zapytanie ofertowe prowadzone jest w oparciu o art. 46c. ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845 t.j.), 

zgodnie z którym do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w 

związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan 

zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach 

publicznych (...). 
 

4. Dotyczy przedmiotu zamówienia: 

Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszym opisie  przedmiot zamówienia jest opisany 

ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się,  

że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.  

Zamawiający w związku z powyższym dopuszcza możliwość złożenia oferty zawierającej 

rozwiązania równoważne. Oznacza to ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych 

produktów niż podane w opisie, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż 

określone w opisie. 

Wskazanie przez Wykonawcę produktów równoważnych bez przedstawienia dokumentów na 

potwierdzenie równoważności spowoduje wezwanie Wykonawcę do przedstawienia 

brakujących dokumentów. 

III. TERMIN WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA:  

Przewidywany termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres od dnia podpisania 

umowy do dnia 30.06.2021 r. 
 

 

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W ROZEZNANIU CENOWYM: 

1. Dokumenty wymagane, stanowiące ofertę: 

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

2) Wypełniony i podpisany formularz cenowy– załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

http://www.zozdt.pl/
mailto:dzp@zozdt.pl


3) Pełnomocnictwo w przypadku gdy osoba lub osoby podpisujące ofertę działają                            

na podstawie pełnomocnictwa i/lub pełnomocnictwo do reprezentowania 

Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo 

musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez notariusza. 

4) specyfikację produktu lub ulotkę  dla pakietów (1-5) zawierającą podstawowe informacje 

na temat oferowanego produktu (dopuszczenie do kontaktu z żywnością, materiał, kolor, 

wymiary) 

5) informację o dopuszczeniu do żywności o wysokiej temperaturze  dla pakietu nr 1, dla 

pozycji 10,11,12,13,14,15,16,17 z pakietu nr 2 oraz pakietu nr 5 

6) informację o dopuszczeniu do stosowania w kuchenkach mikrofalowych dla pakietu 2 

pozycji: 14, 15, 16, 17, oraz dla całego pakietu nr 5 

7) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

 
 

V. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA 

OFERTOWEGO: 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą (e-mail) – wnioskiem                  

o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia. 
 

 
 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Ofertę należy złożyć do 31.03.2021 r.  Dokumenty proszę przesłać na adres dzp@zozdt.pl  

w tytule wiadomości wpisując: Zapytanie ofertowe na „Zakup wraz z dostawą 

pojemników plastikowych i styropianowych. 
 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

1. Cena brutto za realizację całego zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na 

podstawie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozeznania cenowego.  

2. Wykonawca oblicza cenę oferty opierając się na opisie przedmiotu zamówienia  zawartym 

w załącznik  nr 2 do rozeznania cenowego – wypełniając przedmiotowy formularz.  

Podana cena oferty winna zawierać wszystkie elementy związane z ewentualnymi 

upustami, dostawą tj. kosztami transportu, ubezpieczenia, opakowania oraz wszelkie inne. 

3.Cena brutto za realizację całego zamówienia, powinna być podana w złotych polskich 

liczbowo. 
 

 

VIII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom i została oceniona jako najkorzystniejsza cenowo. 

 

IX. ZAPISY DOTYCZĄCE RODO 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych 

osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

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

04.05.2016 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że: 



 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie 

Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie 

Tarnowskiej jest Pan Paweł Dymon, e-mail: daneosobowe@zozdt.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego; 

- 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 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), 

dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 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 udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników); 

− 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 ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 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. 
 

 

X. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Załącznik 1. Formularz ofertowy. 

Załącznik 2. Formularz cenowy. 

Załącznik 3. Projekt umowy.  

 

 

 

 



 
 

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)                                          Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego                                                      
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Odpowiadając na zaproszenia do złożenia oferty na Zakup wraz z dostawą pojemników 

plastikowych i styropianowych.  

Imię i nazwisko: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

reprezentując firmę (Nazwa firmy, adres): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

…………………………Regon:……………………Województwo: ……………………..…… 

Powiat:………………….tel/fax:………………….e-mail: …………………………………… 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że oferujemy udzielenie 

zamówienia na zakup wraz z dostawą pojemników plastikowych i styropianowych za cenę: 

Pakiet 1:  cena netto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cena brutto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

słownie:………………………………………………………………………………….……… 

Pakiet 2:  cena netto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cena brutto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

słownie:………………………………………………………………………………….……… 

Pakiet 3:  cena netto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cena brutto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

słownie:………………………………………………………………………………….……… 

Pakiet 4:  cena netto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cena brutto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

słownie:………………………………………………………………………………….……… 

Pakiet 5:  cena netto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cena brutto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

słownie:………………………………………………………………………………….……… 

● Stwierdzamy,  że  w  cenie  oferty  zostały  uwzględnione  wszystkie  koszty  wykonania  

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego zgodnie z założeniami 

określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

● Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią opisu przedmiotu zamówienia – akceptujemy 

warunki w niej określone, nie wnosimy zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych 

określonymi w niej postanowieniami i zasadami rozeznania cenowego. 

● Stwierdzamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla Zamawiającego postanowieniami, 

(wzorem umowy) i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru 

naszej oferty podpiszemy umowę uwzględniając przedmiotowe postanowienia. 

● Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy: imię i nazwisko: ……………, 

oznaczenie funkcji: …………………………………………………………………………….. 

● Imię, Nazwisko i stanowisko osoby/osób, z którymi można kontaktować się przez cały 

okres trwania umowy: 1) Pan/Pani: …………… tel. .........................., e-mail: .......................... 

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
1
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym rozeznaniu 

cenowym
2
. 

     Miejscowość i data:........................................................ 
 

 

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 

                                                           
1

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

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)  

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

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, winien treści niniejszego oświadczenia przekreślić i dodać zapis ‘nie 

dotyczy’  

 



                                  Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

FORMULARZ CENOWY 

PAKIET 1: Pojemniki styropianowe 
 

LP 

 

Rodzaj asortymentu 

 

Pojemność 

wymiar 

 

Ilość  

w sztukach 

 

Producent 

Nazwa 

Handlowa 

 

Oferowana 

wielkość 

opakowania 

 

Ilość 

opakowań 

 

Cena jednostk. 

netto/za. 

 

Wartość 

netto 

 

Stawka VAT 

 

Wartość 

brutto 

1. Pojemnik styropianowy na zupę z 

wieczkiem plastikowym (z 

odpowietrzeniem) 

od 450 do 

500 ml 

 

45 000 

       

2. Kubek styropianowy do napojów 

zimnych i gorących z wieczkiem. 

Wieczko: 

 z odpowietrzeniem 

 pełne tzn. bez otworu, 

dzióbka, krzyżyka. 

 Z łatwym otwieraniem. 

od 200 do 

250 ml 

 

70 000 

       

3. Pojemnik styropianowy obiadowy, 

zamykany, możliwość ułożenia w 

stosie po zamknięciu. 

 

niedzielony 

 

      10 000 

       

4. Pojemnik styropianowy obiadowy, 

zamykany, możliwość ułożenia w 

stosie po zamknięciu. 

 

dwudzielny 

 

45 000 

       

5. Pojemnik styropianowy obiadowy, 

zamykany, możliwość ułożenia w 

stosie po zamknięciu. 

 

trójdzielny 

 

15 000 

       

6. Pojemnik styropianowy niedzielony, 

zamykany, możliwość ułożenia w 

stosie po zamknięciu. 

 

wąski 

 

5 000 

       

WARTOŚĆ GLOBALNA NETTO:  BRUTTO:  
 

Przy dostawie: 

Wymagane podwójne zabezpieczenie: opakowanie zbiorcze tj. karton + folia. 

Na każdym kartonie zbiorczym etykieta producenta określająca: nazwę, pojemność, ilość sztuk, nazwa i adres producenta, data produkcji, nr zmiany. 
…………………….………………………………… 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy



              Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

FORMULARZ CENOWY 
PAKIET 2: Sztućce plastikowe i naczynia jednorazowe 

LP Rodzaj asortymentu Pojemność 

wymiar 

Ilość  

w sztukach 

Producent 

Nazwa 

Handlowa 

Oferowana 

wielkość 

opakowania 

Ilość 

opakowań 
Cena jednostk. 

netto/za szt. 

 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Wartość 

brutto 

1.  Widelce plastikowe, jednorazowe, do 

potraw zimnych i gorących, 
max. opakowanie 100 szt. 

                      

  standard 

 

7 000 

       

2.  Noże plastikowe, jednorazowe, do 

potraw zimnych i gorących 
max. opakowanie 100 szt. 

 

standard 

 

6 000 

       

3.  Łyżki duże plastikowe, do potraw 

zimnych i gorących,  jednorazowe - 

max. opakowanie 100 szt. 

 

standard 

 

10 000 

       

4.  Mieszadełko plastikowe 

max. opakowanie 500 szt. 

 

- 500        

5.  Widelce jednorazowe, PS 

transparentne, do potraw zimnych i 

gorących 
max. opakowanie 100 szt. 

dł. min 17 

cm 

3 000        

6.  Noże jednorazowe, PS transparentne, 

do potraw zimnych i gorących 
max. opakowanie 100 szt. 

dł. min 17 

cm 

3 000        

7.  Łyżki jednorazowe, PS transparentne, 

do potraw zimnych i gorących 
max. opakowanie 100 szt. 

dł. min 17 

cm 

1 000        

8.  Łyżeczki jednorazowe, PS 

transparentne, do potraw zimnych i 

gorących 
max. opakowanie 100 szt. 

dł. min 12 

cm 

1 000        

9.  Kubek plastikowy brązowy 

max. opakowanie 100 szt. 

200 ml 1 000        

10.  Kubek papierowy do napojów gorących  

„Coffee to go” z nadrukiem - max. 

opak. 100 szt. 

250 ml 2 000        



11.  Wieczko do kubka 250 ml ( do poz. nr 

8) - max. opakowanie 100 szt. 

- 2 000        

12.  Kubek papierowy do napojów gorących 

„ Coffee to go” z nadrukiem - max. 

opakowanie 100 szt. 

150- 175 

ml 

1 000        

13.  Wieczko do kubka 150-175 ml (do poz. 

nr10) - max. opakowanie 100 szt. 
 

 1 000        

14.  Talerz z masy celulozowej (pulpy 

papierowej) nadruk, deserowy 
Średnica 

17 cm 

 500        

15.  Talerz z masy celulozowej (pulpy 

papierowej) owalny. 
Wymiar 

26x19 cm 

2 500        

16.  Talerz z masy celulozowej (pulpy 

papierowej) obiadowy niedzielony 

Średnica 

26 cm 

2 000        

17.  Miska na zupę z masy celulozowej 

(pulpy papierowej) nadruk 
400 ml 500        

18.  Serwetki gastronomiczne , białe max. 

opakowanie   500 szt. 

 

17x17 cm 

+/- 2 cm 

 

5 000 

       

19.  Serwetki gastronomiczne , czerwone 

max. opakowanie   500 szt. 

17x17 cm 

+/- 2 cm 

5 000        

20.  Wykałaczki drewniane higieniczne, 

pakowane pojedynczo w folię lub 

papier 
max. opakowanie   1000 szt. 

- 

 

 

1 000 

       

21.  Pojemnik typu PET, sałatkowy 

prostokątny lub owalny z przykrywką 

zespoloną, wypukłą 

500 ml 1 000        

22.  Pojemnik typu PET, sałatkowy okrągły 

z przykrywką zespoloną, wypukłą 
750 ml 1 000        

 

Wartość globalna 

 

 

NETTO: 

  

BRUTTO: 

 

…………………….………………………………… 

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

FORMULARZ CENOWY 

PAKIET 3: Woreczki HDPE, LDPE. 

 

LP 

 

Rodzaj asortymentu 

 

 

 

      

Wymiar 

 

Ilość 

w sztukach 

 

Producent 

Nazwa 

Handlowa 

 

Oferowana 

wielkość 

opakowania 

 

Ilość 

opakowań 

 

Cena jednostk. 

netto/za op. 

 

Wartość 

netto 

 

Stawka 

VAT 

 

Wartość 

brutto 

1. Woreczki HDPE, 

max 1000szt./op. 

20 x 25 cm 

+/- 2 cm 

20 000        

2. Woreczki LDPE 

pakowane max po 200 szt./op. 

30 x 50 cm 

+/- 5 cm 

1 000        

3. Woreczki LDPE 

Pakowana max po 100 szt./op. 

50 x 60 cm 

+/- 5 cm 

1 000        

4. Reklamówki jednorazowe HDPE, max  

200 szt./ op. 

min 30 x 

55 cm 

2 000        

 

                 Wartość globalna                                                                                                                      

 

 

NETTO: 

 

 

 

 

BRUTTO: 

 

 

 

 

 
 

 

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

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ CENOWY   

PAKIET 4: Folia spożywcza i aluminiowa 

 

LP 

 

Rodzaj asortymentu 

 

 

 

  Wymiar 

 

Ilość 

w szt. 

 

Producent 

Nazwa 

Handlowa 

 

Oferowana 

wielkość 

opakowania 

 

Ilość 

opakowań 

 

Cena 

jednostkowa 

netto/za szt. 

 

Wartość 

netto 

 

Stawka 

VAT 

 

Wartość 

brutto 

1. Folia spożywcza 

 

Szerokość 29-
30 cm 

Długość 200-

250m 

20        

2. Folia aluminiowa cateringowa, gruba 

 

Szerokość 29-
30 cm 

Długość 50m 

15        

 

                 Wartość globalna                                                                                                       

 

 

NETTO: 

 

 

 

 

BRUTTO: 

 

 

 

 
 

 

…………………….………………………………… 

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 

FORMULARZ CENOWY 

 
 

PAKIET 5: Pojemniki jednorazowe z polipropylenu ( z możliwością użytkowania w mikrofalówce) 
LP Rodzaj asortymentu 

 

 

Wymiar Ilość 

w sztukach 

Producent 

Nazwa 

Handlowa 

Oferowana 

wielkość 

opakowania 

Ilość 

opakowań 

 

Cena jedn. 

netto/za szt. 

Wartość 

Netto 

Stawka 

VAT 

Wartość 

brutto 

1. Pojemnik na zupę (flaczarka) z PP+ 

pokrywka płaska 
Pojemno

ść ok. 

500 ml 

1 000        

2. Pojemnik obiadowy z PP + pokrywka 

płaska. Wysokość min. 4,5 cm 
 

niedzielo

ny 

1 000        

Wartość globalna NETTO:  BRUTTO:  

    
 

…………………….………………………………… 

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 



Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

Projekt Umowy  

zawarta w dniu ........................... w Dąbrowie Tarnowskiej, pomiędzy: 

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33 – 200 Dąbrowa 

Tarnowska, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych  i 

zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście pod numerem KRS 0000012861, posiadającym                

NIP 871 -15 -36 - 472 i REGON 000304361,  

reprezentowanym przez: ........................................–  ……………………………..………..., 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

firmą: 

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

wpisaną do ................................................................. pod numerem .................................. 

reprezentowaną przez: 

...............................................    – ................................................. 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 

Na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiającego zapytania ofertowego, w oparciu  

o art. 46c. ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845 t.j.), zgodnie z którym do zamówień na usługi, dostawy 

lub roboty budowlane udzielanych w związku  z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na 

obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje 

się przepisów o zamówieniach publicznych (...) Strony niniejszej Umowy uzgadniają,  

co następuje: 

§ 1 

DEFINICJE 

Użyte w Umowie pojęcia oznaczają: 

1) Pojemniki jednorazowe na żywność – produkty, których dostawa jest przedmiotem 

zamówienia publicznego zgodnie ze szczegółowym opisem, stanowiącym zał. nr 1                 

do Umowy; 

2) Opis przedmiotu zamówienia,  będącym podstawą zawarcia niniejszej Umowy; 

3) Wada fizyczna – wadę fizyczną w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz 

ponadto jakąkolwiek niezgodność dostarczanego asortymentu z przedmiotem zamówienia 

opisanym w Umowie; 

4) Umowa – niniejszą umowę dostawy. 

5) Oferta- oferta złożona przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu. 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY, OKRES OBOWIĄZYWANIA 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu pojemniki jednorazowe                     

na żywność na warunkach przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami opisu 

przedmiotu zamówienia, Oferty oraz Umowy. 

2. Szczegółowy wykaz pojemników jednorazowych na żywność określający ich asortyment             

i przewidywane ilości zawiera zał. nr 1 do Umowy. 

3. Wielkości przewidziane w zał. nr 1 do Umowy są wielkościami maksymalnymi. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianych pojemników 

jednorazowych na żywność, w zależności od bieżących potrzeb.  

4. W sytuacji zmniejszenia ilości zamawianych pojemników jednorazowych na żywność,               

o którym mowa w ust. 3, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o wykonanie 



całości dostaw i zapłatę ceny za pojemniki jednorazowe na żywność, na które 

Zamawiający nie złożył zamówienia. 

5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane pojemniki jednorazowe na żywność posiadają 

zezwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wraz z asortymentem – ulotki w języku polskim, 

zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkowania informacje, instrukcje  

w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania pojemników.  

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment opakowany w sposób zapewniający 

jego całość i nienaruszalność oraz zapewnić jego zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

podczas transportu. 

8. Umowa zostaje zawarta na okres określony od dnia podpisania umowy do dnia  

30.06.2021 r. 

§ 3 

WARUNKI DOSTAWY 

1. Miejscem dostawy pojemników jednorazowych na żywność jest siedziba Zamawiającego-  

magazyn żywnościowy.  

2. Dostawa następować będzie sukcesywnie, na podstawie zamówień częściowych 

składanych przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, określających dany 

asortyment i zamawiane ilości, składanych faksem na numer .................... lub drogą 

elektroniczną na adres:............  

3. Termin dostawy danego asortymentu wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od daty 

złożenia zamówienia. Za dni robocze strony uznają dni od poniedziałku do piątku. 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar własnym transportem z wniesieniem do 

magazynu żywnościowego jednostki Zamawiającego w godzinach  7
30 

 do 12
00

 .  

4. W przypadku jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z zamówienia, a zaistnieje konieczność 

pilnego zakupu asortymentu będącego przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiający 

obciąży Wykonawcę różnicą w cenie między ceną umowną a ceną zakupu u innego 

Wykonawcy. 

§ 4 

ODBIÓR, REKLAMACJE 

1. Odbiór pojemników jednorazowych na żywność  odbywać się będzie w miejscu dostawy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania dostarczonego asortymentu pod względem 

ilościowym w dniu odbioru. W przypadku braków ilościowych w danym asortymencie, 

Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę faksem lub drogą elektroniczną.                 

W takiej sytuacji Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych 

uzupełni dostawę. 

3. Wykonawca dołoży najwyższej staranności, by dostarczany asortyment był wolny od wad 

fizycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie 

wady fizyczne oraz wady prawne (rękojmia). 

4. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym asortymencie, 

Zamawiającemu służy prawo zgłoszenia reklamacji faksem lub drogą elektroniczną w 

terminie 14 dni licząc od daty  dostawy. Po otrzymaniu reklamacji Wykonawca ma 

obowiązek niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 2 dni 

roboczych, rozpatrzyć reklamację i poinformować o tym Zamawiającego.  

5. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca dostarczy na swój koszt, zamiast 

asortymentu wadliwego taką samą ilość asortymentu  wolnego od wad w następnym dniu 

roboczym. Wraz z dostawą asortymentu wolnego od wad Zamawiający zwróci 

Wykonawcy asortyment wadliwy.  

6. Brak odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 4 jest 

jednoznaczny z jej uwzględnieniem i koniecznością dostawy asortymentu  wolnego                 

od wad w następnym dniu roboczym. 



7. Dokonanie odbioru asortymentu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy                      

od obowiązków, o którym mowa w ust. 4 - 5.  

8. Wykonawca nie może ograniczyć lub wyłączyć swojej odpowiedzialności z tytułu 

rękojmi.  

§ 5 

WYNAGRODZENIE 

1. Na podstawie Oferty, z tytułu dostawy pojemników jednorazowych na żywność o której 

mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie                          

w wysokości ..........zł netto, tj. .......... zł. brutto.  

2. W przypadku zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, o którym mowa w § 2 ust. 3 

Umowy, Wykonawca otrzyma odpowiednio zmniejszone wynagrodzenie. 

3. Za każdą wykonaną dostawę Zamawiający zapłaci wynagrodzenie obliczone jako iloczyn 

faktycznie dostarczonego asortymentu i ceny jednostkowej wynikającej z Oferty, 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze. 

4. Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego w terminie do 45 dni od doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. Za datę płatności uważa 

się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich. 

6. Ceny jednostkowe wskazane w Ofercie obejmują wszelkie koszty związane z dostawą,               

w tym opakowaniem, załadunkiem, przewozem, rozładunkiem, opłatami celnymi oraz 

podatkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, a także wszelkie inne koszty,                

do których zapłaty wyraźnie w Umowie nie zobowiązano Zamawiającego oraz nie 

podlegają zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 

7.  Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment na podstawie Ustawy z dnia 

15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 62 – zgodnie z załącznikiem nr 15). 

 

§ 6 

KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 0,2% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 

Umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie zamówionego 

asortymentu po terminie określonym w § 3 ust. 3 Umowy. 

b) w wysokości 0,2% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 

Umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w uzupełnieniu dostawy po terminie 

określonym w § 4 ust. 2 Umowy. 

c) w wysokości 0,2% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 

Umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu asortymentu wolnego 

od wad, po terminach określonym w § 4 ust. 5 – 6 Umowy. 

d) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego z 

tytułu realizacji dostaw wynikających z Umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

do wysokości poniesionej szkody. 

4. Zamawiającemu poza przypadkami opisanymi w kodeksie cywilnym przysługuje prawo 

do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;  



w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  

z tytułu wykonania części umowy; 

b) w przypadku dwukrotnego opóźnienia w dostarczeniu asortymentu przekraczającego  

termin, o którym mowa w § 3 ust. 3  Umowy; 

c) w przypadku dwukrotnego opóźnienia w uzupełnieniu dostawy, o którym mowa w § 4 

ust. 2 Umowy; 

d) w przypadku dwukrotnego opóźnienia w dostarczaniu asortymentu wolnego od wad 

przekraczającego terminy, o których mowa w § 4 ust. 5 – 6 Umowy;  

e) w przypadku dwukrotnej uzasadnionej reklamacji asortymentu, o której mowa w § 4 

ust. 4 Umowy; 

f) w przypadku rażąco nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę. 

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

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 7 

ZMIANA UMOWY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do Umowy: 

a) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z promocji ustalonej przez    

producenta,  

b)   w przypadku obniżenia ceny,  

c) w przypadku wyczerpania wartości pakietu w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca 

zapewni dostawę asortymentu po cenach przetargowych. Dostawy odbywać się będą do 

chwili rozstrzygnięcia nowego postępowania. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem  

nieważności.  W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegną ceny brutto. 

Cena netto   pozostanie bez zmian przez cały okres obowiązywania umowy. 

     Urzędowa zmiana stawki podatku VAT nie stanowi zmiany warunków umowy i nie 

wymaga  sporządzenia aneksu.  

3. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia 

wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z Umowy lub pozostających w 

pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 

4. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca 

nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór 

rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

5. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W zakresie 

nieuregulowanym w Umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 

oraz Kodeks cywilny. 

6. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających 

z Umowy, ani w całości ani w części. Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności 

o zapłatę ceny za dostarczone produkty wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

7. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

8. Wszelką korespondencję strony przekazują sobie na adresy podane na wstępie Umowy. 

9. Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zaniedbanie tego 

obowiązku skutkuje przyjęciem domniemania skutecznego doręczenia korespondencji 

na dotychczasowy adres. 

10. Załączniki do Umowy stanowią integralną jej część. 

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

Strony. 

WYKONAWCA:           ZAMAWIAJĄCY: 
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