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Dukla, 14.02.2020  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/DDOM/2020 
na dostawę produktów żywnościowych na posiłki dla podopiecznych 

Dziennego Domu Opieki Medycznej im. Św. Jana w Dukli 
W ramach realizacji jednego z zadań Wniosku o dofinansowanie projektu pt. 

Dzienny Dom Opieki Medycznej im. Św. Jana w Dukli złożonego w ramach 
konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-029/18 RPO WP na lata 2014-2020 

Działanie nr 8.3, Numer wniosku: RPPK.08.03.00-18-0033/18 
 
  

 
I. Zamawiający:  

 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICUS-DUKLA" sp. z o.o. 
Adres siedziby: Mickiewicza 17, 38-450 Dukla,  
Adres DDOM: 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 16, woj. podkarpackie , 
powiat krośnieński 
Numer telefonu: 134330328, Fax: 134330328, NIP 6842294169 
www.medicusdukla.pl 

  
Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania 
odpowiedzi na zapytania Wykonawców:    
Kazimierz Krajmas  
e-mail: medicus-dukla@wp.pl 
tel.: 604932501  
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania 
ofertowego - zgodnie z zasadami konkurencyjności w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. 
 
II. Postanowienia ogólne: zapraszamy do złożenia oferty na dostawę produktów 

żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków dla podopiecznych 
Dziennego Domu Opieki Medycznej w ramach w/w projektu  

1. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:  
 

a) upublicznienie w bazie konkurencyjności  
 

2. Nie istnieje możliwość składania ofert cząstkowych. 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego zapytania 

ofertowego oraz unieważnienia postępowania ofertowego, a także anulowania 
zawartej umowy w przypadku odmowy  dofinansowania na realizację projektu.   
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III. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Rodzaj zamówienia: dostawa.  
Nazwa zamówienia: dostawa produktów żywnościowych na posiłki dla 
podopiecznych Dziennego Domu Opieki Medycznej  
 
Wspólny słownik zamówień.  
Przedmiotem zamówienia są artykuły spożywcze z grupy kodów: 
- zadanie 1 kod CPV 15100000-9 produkty zwierzęce, mięso, produkty mięsne, 
- zadanie 2 kod CPV 15131120-2 wędliny 
- zadanie 3 kod CPV 15300000-1 warzywa i owoce,  
- zadanie 4 kod CPV 15800000-6 różne produkty spożywcze,  
- zadanie 5 kod CPV 15331170-9 mrożonki 
- zadanie 6 kod CPV 15500000-3 produkty mleczarskie,  
- zadanie 7 kod CPV 15810000-9 pieczywo i wyroby piekarskie,  
 

2. Sukcesywnie dostarczane produkty potrzebne są do przygotowania posiłków (II 
śniadanie i obiad dwudaniowy z kompotem) dla maksimum 15 osób dziennie w 
dniach od 24 lutego 2020 r. do 30 czerwca 2022r. (w dni robocze). 

3. Dostawy będą realizowane co tydzień w poniedziałek rano na podstawie 
pisemnych lub telefonicznych zamówień składanych przez Zamawiającego i 
obejmujących ilość i rodzaj zamawianego artykułu. 

4. Wykonawca ma obowiązek dostarczania produktów na każdorazowe zamówienie 
złożone przez Zamawiającego, w razie potrzeby każdego dnia roboczego. 

5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczał produkty żywnościowe do 
Dukli, ul. Trakt Węgierski 16 własnym transportem na własny koszt i ryzyko, 
przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych, wymaganych dla przewozu 
żywności, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.) oraz innymi 
aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. 
Koszt dostarczenia i wniesienia musi być wliczony w oferowane ceny 
jednostkowe surowców, Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z 
tytułu dostarczenia produktów. 

6. Oferowane produkty żywnościowe muszą spełniać parametry jakościowe 
określone dla danego asortymentu przez PN, spełniać wymogi sanitarno-
epidemiologiczne oraz posiadać oznaczony odpowiedni dla danego asortymentu 
termin ważności, zapewniający jego bezpieczne użycie. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia pisemnego 
potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego 
przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów spożywczych. 

7. Nazwy własne podane na formularzu cenowym, które stanowią załączniki do 
niniejszego zapytania należy rozumieć jako preferowanego typu. Wykonawca 
może zaproponować produkty o innej nazwie, jednak muszą one spełniać 
wymogi tej samej lub wyższej jakości. Nazwa takiego produktu musi znaleźć się 
w ofercie. Poszczególne partie produktów będą odbierane sukcesywnie w 
okresie obowiązywania umowy, po zamówieniu złożonym telefonicznie lub 
pisemnie przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego. 
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8. Ceny towarów nie mogą wzrosnąć przez okres 6 miesięcy. Po tym 
okresie ceny mogą wzrosnąć maksymalnie o 5%, a w przypadku 
świeżych sezonowych owoców i warzyw, ceny poza sezonem mogą 
wzrosnąć maksymalnie o 10 %. 

9. Zamawiający zastrzega, że ilości zamawianych artykułów każdego rodzaju będą 
wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania 2 
posiłków dziennie dla maksymalnie 15 osób.  
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia 
podwykonawcom. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/-ców, Wykonawca 
odpowiada za ich pracę jak za swoją. 

10. W przypadku konieczności kupna przez Zamawiającego asortymentu nie 
ujętego w formularzach cenowych (np. przy specyficznych dietach 
podopiecznych itp.), podstawą rozliczeń będą ceny z aktualnego cennika 
Wykonawcy, podane telefonicznie każdorazowo na prośbę Zamawiającego. W 
przypadku niedostępności niezbędnego produktu dodatkowego u wykonawcy 
określonego zadania, Zamawiający ma prawo do zakupu danego produktu u 
innego dostawcy. 

11. Odbierana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym i 
nieusuwalnym kodem identyfikacyjnym oraz terminem przydatności do 
spożycia, umożliwiającym identyfikację artykułu spożywczego z danej partii 
produkcyjnej. 

12. Zamawiający zastrzega sobie, że w okresach przerw wynikających z 
kalendarza świąt i dni wolnych, zamówienia będą zgłaszane w ograniczonym 
zakresie. 

13. Warunki płatności: przelew raz na miesiąc z co najmniej 14-dniowym 
terminem płatności, od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT. 

14. Faktury będą wystawiane przez danego wykonawcę nie częściej 
niż 1 raz w miesiącu. 

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności 
wynagrodzenia, w razie opóźnień związanych z przekazaniem środków 
finansowych przez instytucję finansującą. W takim przypadku płatność nastąpi 
w terminie ustalonym przez Zamawiającego. W przypadku, o którym mowa 
wyżej Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy 
odsetek ustawowych. 

 

IV. Sposób przygotowania oferty 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych. 
2. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej, na Formularzu ofertowym 

załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1).  
3. Ofertę należy złożyć, wskazując w załączniku nr 1 ceny netto i brutto za dane 

zadanie/-a, wyliczone na podstawie załącznika nr 3. 
4. Wybrany wykonawca każdego zadania będzie poproszony o niezwłoczne 

dostarczenie Zamawiającemu wypełnionego załącznika nr 3 (zestawienia 
produktów wraz z cenami jednostkowymi). 

5. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną. 
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6. Oferta musi zawierać Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub 
kapitałowych (załącznik nr 2).  

7. Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną 
po terminie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia. 

 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków: 
 

1. O realizację zamówienia mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które spełniają 
poniższe wymogi: 
a) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

 
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku braku powiązań 
osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym według formuły spełnia/nie spełnia – na 
podstawie analizy przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, według wzoru 
załączonego do niniejszego zapytania ofertowego.  
 

b) posiadają uprawnienia, pracowników, przystosowane pomieszczenia 
oraz sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia, 
potwierdzone oświadczeniem oferenta na formularzu oferty zgodne z 
wymaganiami sanitarnymi. 

 
2. Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego, 

należy dołączyć: 
a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.  

W przypadku złożonych oświadczeń, w razie wątpliwości, Zamawiający może żądać 
przedstawienia dodatkowych dokumentów, potwierdzających zgodność oświadczeń ze 
stanem faktycznym.  

 
VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga) 

 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami 
wyboru:  
– Cena – 100 % 

 
VII. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium 

oceny oferty: 
 
Ocena oferty za każde zadanie oddzielnie zostanie obliczona z wykorzystaniem 
następującego wzoru: 
Ocena oferty = X , gdzie: X oznacza – Cena 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaproponuje najniższą 
cenę za realizację przedmiotu zamówienia w ramach poszczególnych zadań.  
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W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający 
może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i 
którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.  
 
VIII. Termin realizacji umowy: 24 luty 2020-30 czerwiec 2022.  

 
IX. Tryb przekazania oferty:    

  
Oferta może być przekazana:  

a) osobiście w Biurze Projektu znajdującym się w 38-450  Dukla ul. Trak 
Węgierski 16  lub 

b) drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego: 38-450 Dukla, ul Trakt 
Węgierski 16. 

c) W formie elektronicznej, poprzez przesłanie skanów dokumentów 
podpisanych przez osoby upoważnione, na adres: medicus-dukla@wp.pl  

 
X. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 22.02.2020r. do godziny 

10.00. Wpływ oferty do Zamawiającego musi nastąpić przed powyższą datą i 
godziną. Zamawiający przeprowadzi procedurę wyboru 22.02.2020 do godz. 
14.00 po czym bezzwłocznie powiadomi oferentów przesyłając protokół z wyboru 
 

XI. Okres związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu 
składania ofert.  
 

XII. Sposób oceny ofert:   
  

1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z 
treścią niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku, gdy oferta nie będzie 
spełniać któregokolwiek z wymogów formalnych określonych w punkcie IV, 
zostanie odrzucona (za wyjątkiem powiązań kapitałowych lub osobowych 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, których wystąpienie powoduje 
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu).   

2. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez rozpoznania. Zamawiający 
nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie 
przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.   

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta najkorzystniejsza cenowo w 
ramach każdego zadania indywidualnie.  

4. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyniku 
postępowania telefonicznie lub mailowo w dniu 22 lutego 2020. 

5. Wybrany wykonawca będzie wezwany dnia 22.02.2020 do dostarczenia 
załącznika nr 3 oraz podpisania umowy o świadczenie usług będących 
przedmiotem niniejszego zapytania.  
 

XIII. Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
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1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 
zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:  
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, 

w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na 
realizację umowy;  

b) zmiany terminu płatności;  
c) zmiany terminu realizacji umowy; 
d) zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT). 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą 
muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych 
przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

 
 
XIV. Inne istotne  dla stron postanowienia dotyczące zapytania 

ofertowego  
1. Zapłata za produkty odbywać się będzie na podstawie faktury. Należności 
przekazywane będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, podany na 
fakturze, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej 
faktury.  
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności 
wynagrodzenia w razie opóźnień związanych z przekazaniem środków 
finansowych przez instytucję finansującą. W takim przypadku płatność nastąpi w 
terminie ustalonym przez Zamawiającego. W przypadku, o którym mowa wyżej 
Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy odsetek 
ustawowych.  
3.   Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w 
przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym w 
projekcie oraz niniejszym zapytaniu.  
4.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zapytania ofertowego.
  
 

XV.  Informacja na temat zakresu wykluczenia 
 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielone 
podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki Cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  
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c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 
prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub 
kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału  w 
postępowaniu ofertowym.  
         
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy – wzór. 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – wzór.  
3. Zestawienie produktów. 

 
 
 
Renata Krajmas – Prezes  
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/DDOM/2020 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ, DATA 

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

      PIECZĘĆ FIRMOWA OFERENTA 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

NIP: …………………………………………… 

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko): 

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

Nr tel.: ................................... e-mail: ............................................................. 

 

1. Przystępujemy do zapytania ofertowego nr 1/DDOM/2020, z dnia 14.02.2020r. na 
dostawę produktów żywnościowych na posiłki dla podopiecznych 
Dziennego Domu Opieki Medycznej im św. Jana w Dukli , w ramach projektu 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII. Integracja Społeczna, 
Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. 
 

 

Oferujemy dostarczanie produktów w poniższym zakresie 

Lp. Kod 
produktów 

Nazwa kodu Cena netto za 
całość zadania 

Cena brutto za 
całość zadania 



 
 

 

Strona | 9 

Zadanie 1 kod CPV 
15100000-9  
15.20.00.00 

produkty zwierzęce, 
mięso, produkty 
mięsne, ryby 

  

Zadanie 2 kod CPV 
15131120-2  

wędliny  

 

 

Zadanie 3 kod CPV 
15300000-1 

Warzywa i owoce,  
 

 

 

 

Zadanie 4 kod CPV 
15800000-6 

różne produkty 
spożywcze 

 

 

 

Zadanie 5 kod CPV 
15331170-9 

mrożonki   

Zadanie 6 kod CPV 
15500000-3 

produkty 
mleczarskie, 

  

Zadanie 7 kod CPV 
15810000-9  

 

pieczywo i wyroby 
piekarskie, 

  

 
2. Oświadczam/y, że w cenie mojej/naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie 

koszty wykonania zamówienia. 
3. Deklaruję brak wzrostu cen przez okres 6 miesięcy oraz po upływie 6 miesięcy 

wzrost cen maksymalnie o 5 %, a w przypadku warzyw i owoców sezonowych 
maksymalnie o 10 % do czerwca 2022 roku. 

4. Oświadczamy, że nie zachodzą wobec firmy przesłanki do wszczęcia postępowania 
upadłościowego lub likwidacyjnego. 

5. Oświadczam/y, że: 
a) zapoznałem/zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę/wnosimy 

do niego żadnych zastrzeżeń, 
b) posiadam/y uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie do wykonania 

przedmiotowego zamówienia, 
c) dysponuję/dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
d) znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 
 

 

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

PODPIS I PIECZĘĆ OSOBY UPRAWNIONEJ DO 
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU 

WYKONAWCY 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/DDOM/2020 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ, DATA 

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

     PIECZĘĆ FIRMOWA OFERENTA 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH  

 

Oświadczam, iż pomiędzy firmą ……………………………………………………………………………………… 
a Zamawiającym brak jest powiązań kapitałowych lub osobowych, tzn. nie występują 
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli. 

 

 

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

PODPIS I PIECZĘĆ OSOBY UPRAWNIONEJ DO SKŁADANIA 
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/DDOM/2020 

 

Zestawienie produktów 
potrzebnych do przygotowywania posiłków dla podopiecznych Dziennego 

Domu Opieki Medycznej, 
których dotyczy przedmiotowe zapytanie 

 

Zestawienie produktów do zapytania ofertowego nr 1/DDOM/2020, z dnia 14.02.2020 
r. na sprzedaż produktów żywnościowych na potrzeby przygotowywania dwóch 
posiłków dziennie dla ok. 15 osób, podopiecznych Dziennego Domu Opieki Medycznej, 
w dni robocze w okresie 24 luty 2020 – 30 czerwiec 2022., w ramach projektu 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII. Integracja Społeczna, 
Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,  

Ilość wymienionych niżej produktów w poszczególnych miesiącach będzie dostosowana 
do potrzeb, podyktowanych jadłospisem na II śniadania i obiady dla 15 osób, 
wydawanych codziennie przez wszystkie dni robocze. 

Poniższe zestawienie produktów dla poszczególnych zadań jest narzędziem wyceny 
realizacji każdego z zadań. Podsumowanie cen jednostkowych poszczególnych 
produktów („wartość łącznie”) zadania, które chcecie Państwo realizować, 
proszę wpisać w Formularz ofertowy (załącznik nr 1) 

W odpowiedzi na w/w zapytanie składam ofertę na wybrane przez naszą firmę zadania 
(wycena musi obejmować wszystkie produkty danego zadania). 
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Zestawienie produktów Zadanie 1 

kod CPV 15100000-9 produkty zwierzęce, mięso, produkty mięsne, 

15.20.00.00 ryby 

Lp. NAZWA j.m. cena jedn. 
netto w PLN 

Cena jedn. 
brutto w PLN 

1. Filet z pangi/mintaja kg   

2. Filet z piersi kurczaka kg   

3. Karkówka b/kości kg   

4. Kości schabowe kg   

5. Kurczak świeży cały kg   

6. Łopatka wieprzowa b/kości kg   

7. Filet z piersi z indyka kg   

8. Schab wieprzowy b/kości kg   

9. Szynka wieprzowa b/k kg   

10.Udka drobiowe świeże podudzia kg   

11.Wątroba z indyka kg   

12.Wątroba z kurcząt kg   

Wartość łącznie:   

Wymagana jakość mięsa – świeże, świeży zapach. 

Zestawienie produktów Zadanie 2 

kod CPV 15131120-2 wędliny 

Lp. NAZWA j.m. cena jedn. 
netto w PLN 

Cena jedn. 
brutto w PLN 

1.  Boczek gotowany kg   

2.  Boczek wędzony parzony b/k kg   

3.  Kabanosy kg   



 
 

 

Strona | 13 

4.  Kiełbasa krakowska parzona kg   

5.  Kiełbasa krakowska podsuszana kg   

6.  Kiełbasa łopatkowa kg   

7.  Kiełbasa toruńska kg   

8.  Kiełbasa wiejska pieczona kg   

9.  Parówki z szynki kg   

10. Pasztet pieczony królewski kg   

11. Polędwica sopocka kg   

12. Salceson kg   

13. Szynka biała kg   

14. Szynka gotowana  kg   

15. Szynka konserwowa kg   

16. Szynka staropolska kg   

17. Frankfurterka kg   

Wartość łącznie:   

Wymagana jakość wędlin –  świeże o charakterystycznym zapachu dla danego 
asortymentu; 

Zestawienie produktów Zadanie 3 

kod CPV 15300000-1 świeże warzywa i owoce 

Lp. NAZWA j.m. cena jedn. 
netto w PLN 

Cena jedn. 
brutto w PLN 

1. 1Banany kg   

2.  Cebula kg   

3.  Cytryna kg   

4.  Czosnek /główki/ kg   

5.  Fasola „Jaś” kg   
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6.  Jabłka kg   

7.  Kapusta biała kg   

8.  Kapusta pekińska kg   

9.  Koper – liście świeże pęczek   

10.Mandarynki/klementynki kg   

11.Marchew kg   

12.Natka pietruszki pęczek   

13.Ogórki świeże kg   

14.Papryka czerwona kg   

15.Pieczarki kg   

16.Pietruszka korzeń kg   

17.Pomidor kg   

18.Por kg   

19.Rzodkiewka pęczek   

20.Sałata krucha/masłowa szt.   

21.Sałata lodowa szt.   

22.Seler kg   

23.Szczypior pęczek   

24.Winogrono białe lub różowe kg   

Wartość łącznie:   

 

Zestawienie produktów Zadanie 4 

kod CPV 15800000-6 różne produkty spożywcze 

Lp. NAZWA j.m. cena jedn. 
netto w PLN 

Cena jedn. 
brutto w PLN 



 
 

 

Strona | 15 

1.  Cukier kg   

2.  Dżem op. 260g   

3.  Filet śledziowy w oleju Op. 1,9 kg   

4.  Groszek konserwowy 400 g   

5.  Herbata czarna Op. 100 
szt 

  

6.  Kakao gorzkie  150g   

7.  Kasza jęczmienna  op. 0,5 kg    

8.  Kawa zbożowa 500g   

9.  Kawa mielona 500g   

10. Kawa rozpuszczalna 200g   

11. Ketchup 450 g   

12. Kminek 20g   

13. Koncentrat pomidorowy 850g   

14. Koncentrat barszczu 0,3l   

15. Kukurydza konserwowa  400 g   

16. Maga Winiary 1kg   

17. Majonez 900g   

18. Makaron kokardki lub świderki  op. 0,5 kg   

19. Makaron nitki op. 0,5 kg   

20. Makrela w sosie pomidorowym 160g   

21. Makaron zacierki 250g   

22. Margaryna śniadaniowa 500g   

23. Mąka pszenna 1 kg   

24. Mąka ziemniaczana 500g   

25. Musztarda  180g   
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26. Ocet spirytusowy 0,5l   

27. Ogórki konserwowe 0,9l   

28. Olej rzepakowy 5l   

29. Pieczarka konserwowa 900 g   

30. Pieprz mielony  op.20g   

31. Pieprz ziołowy op. 20g   

32. Rosół drobiowy 180g   

33. Ser topiony 100g   

34. Sól spożywcza 1kg   

35. Woda gazowana i niegazowana 1,5l   

36. Ziele angielskie  op. 500g   

37. Żurek śląski op. 46g   

Wartość łącznie:   
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Zestawienie produktów Zadanie 5 

kod CPV 15331170-9 mrożonki 

Lp. NAZWA j.m. cena jedn. 
netto w PLN 

Cena jedn. 
brutto w PLN 

1. 9Mieszanka kompotowa 

 

2,5 kg op.   

2. 2Mieszanki wielowarzywne 2,5 kg op.   

3.  Pierogi ruskie mrożone 20 szt.   

4.  Pierogi z kapustą mrożone 20 szt.   

5. 8Uszka mrożone 1,5 kg   

Wartość łącznie:   

 

Zestawienie produktów Zadanie 6 

kod CPV 15500000-3 produkty mleczarskie, 

Lp. NAZWA j.m. cena jedn. 
netto w PLN 

Cena jedn. 
brutto w PLN 

1.  Jogurt waniliowy/owocowy 150 g   

2.  Masło extra 82% 200g op.   

3.  Mleko  2% l   

4.  Ser biały półtłusty  kg   

5.  Ser żółty kg   

6.  Śmietana  18%  400g   

Wartość łącznie:   

 

Zestawienie produktów Zadanie 7 

kod CPV 15810000-9 pieczywo i wyroby piekarskie 
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Lp. NAZWA j.m. cena jedn. 
netto w PLN 

Cena jedn. 
brutto w PLN 

1.  Bułka kajzerka/śniadaniowa 5g szt.   

2.  Bułka tarta 1 kg op.   

3.  Bułka zwykła 9g szt.   

4.  Chleb firmowy/mieszany krojony szt. 600g   

5.  Chleb graham 400g   

6.  Chleb graham z ziarnami 400g   

7.  Chleb żytni razowy krojony 450g szt.   

8.  Ciastka/precle francuskie 1kg   

9.  Rogaliki kruche 1kg   

10. Drożdżówka z nadzieniem szt.   

11. Chleb żytni razowy z ziarnami szt. 500g   

Wartość łącznie:   

Ceny podane przez Wykonawcę w ofercie nie mogą wzrosnąć przez okres 6 miesięcy. 
Po tym okresie ceny mogą wzrosnąć maksymalnie o 5%, a w przypadku świeżych 
sezonowych owoców i warzyw, poza sezonem ceny mogą wzrosnąć maksymalnie  
o 10 %. 

Oferty proszę dostarczyć do dnia 22.02.2020 do godz. 10.00 do Dukli, ul. 
Trakt Węgierski 16 albo mailem medicus-dukla@wp.pl 

 

 

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

PODPIS I PIECZĘĆ OSOBY UPRAWNIONEJ DO SKŁADANIA 
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY 


