
 

   

Nowy Sącz, dnia 04 czerwiec 2018 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2018 

Krystyna Gurba Przedszkole i Żłobek "Misiek" zaprasza do złożenia oferty na: 

Zakup i dostawę artykułów żywnościowych dla żłobka w Nowym Sączu 

zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją: 

I. Zamawiający:  

Pełna nazwa podmiotu: Krystyna Gurba Przedszkole i Żłobek "Misiek" 

Adres: ul.Zakładników 11, 33-300 Nowy Sącz 

NIP: 7340017641 

E-mail: krystyna.gurba@gmail.com 

Tel. 889 464 155 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności 

określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest 

współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozjowu 

Regionalnego.  

Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm.). 

III. Osoba uprawniona do kontaktów: 

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych  

i proceduralnych: Krystyna Gurba, tel. 889 464 155, e-mail: krystyna.gurba@gmail.com 

 

IV.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 

2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późń. zm.; Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3). 

15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne 

15112000-6 Świeże mięso drobiowe 

mailto:krystyna.gurba@gmail.com


 

   

15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 

15300000-1 Owoce,warzywa i podobne produkty 

03200000-3 Zboża,ziemniaki, warzywa,owoce i orzechy 

03142500-3 Jajka 

15500000-9 Artykuły nabiaowe  

15500000-3 Produkty mleczarskie  

15810000-9 Pieczywo,świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie  

15896000-5 Produkty głęboko mrożone 

41110000-3 Woda pitna 

15321000-4 Soki owocowe 

15211000-0 Filety rybne 

15221000-3 Ryby mrożone 

 

V. Opis przedmiotu zamówienia do realizacji: 

1. Kategoria ogłoszenia: DOSTAWY  

2. Celem zamówienia: wybór wykonawcy na zakup i dostawę artykułów artykułów 

żywnościowych na potrzeby funkcjonowania żłobka zlokalizowanego w Nowym Sączu przy 

ul. Zakładników 11 przez okres od lipiec 2018r. do końca sierpnia 2019 roku. Zamówienie 

dotyczy realizacji projektu pn: ”KREATYWNY I TWÓRCZY ROZWÓJ DZIECKA W 

ŻŁOBKU MISIEK” do umowy  nr:RPMP.08.05.00-12-0137/16 w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa 

Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Przedmiotem zamówienia jest : 

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych które zostały podzielone na 9 zadań 

przedstawionych poniżej: 

Zadanie 1- Pieczywo  

Dotstawa odbywać się będzie codziennie  do godziny 7.30. Towar musi być dostarczony 

następnego dnia od złożonego zamówienia telefonicznego. Szczegółowy opis znajduje się w 

Załaczniku nr 4 Specyfikacja . 

 



 

   

Zadanie 2- Nabiał i produkty mleczarskie  

Dostawa nabiałów i produktów mleczarskich odbywac się będzie w zalezności od bieżących 

potrzeb Zamawiającego. Towar powinien być dostarczony do dwóch dni od złożonego 

zamówienia telefonicznego. Średnia czestotliwośc zamówienia wynosi 5 dni w tygodniu. 

Szczegółowy opis znajduje się w Załaczniku nr 4 Specyfikacja . 

Zadanie 3- Jajka  

Dostawa jaj odbywać się będzie w zalezności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar 

powinien być dostarczony do dwóch dni od złożonego zamówienia telefonicznego. Średnia 

czestotliwośc zamówienia wynosi 1 dzień w tygodniu. Szczegółowy opis znajduje się w 

Załaczniku nr 4 Specyfikacja . 

Zadanie 4- Świerze warzywa i owoce  

Dostawa świezyw warzyw i owoców odbywać się będzie w zalezności od bieżących potrzeb 

Zamawiającego. Towar powinien być dostarczony do dwóch dni od złożonego zamówienia 

telefonicznego. Średnia czestotliwośc zamówienia wynosi 2 razy w tygodniu w godzinach od 

7.30 do 10.30.  Szczegółowy opis znajduje się w Załaczniku nr 4 Specyfikacja. 

Zadanie 5- Mięso i wędliny  

Dostawa świezyw warzyw i owoców odbywać się będzie w zalezności od bieżących potrzeb 

Zamawiającego. Towar powinien być dostarczony do dwóch dni od złożonego zamówienia 

telefonicznego. Średnia czestotliwośc zamówienia wynosi 3-4 razy w tygodniu w godzinach 

od 7.30 do 10.30.  Szczegółowy opis znajduje się w Załaczniku nr 4 Specyfikacja. 

Zadanie 6- Produkty ogólnospożywcze  

Dostawa produktów ogólnospożywczych odbywać się będzie w zalezności od bieżących 

potrzeb Zamawiającego. Towar powinien być dostarczony do dwóch dni od złożonego 

zamówienia telefonicznego. Średnia czestotliwośc zamówienia wynosi 1-2 razy w tygodniu. 

Szczegółowy opis znajduje się w Załaczniku nr 4 Specyfikacja 

Zadanie 7 - Ryby  

Dostawa ryb odbywać się będzie w zalezności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar 

powinien być dostarczony do dwóch dni od złożonego zamówienia telefonicznego. Średnia 

czestotliwośc zamówienia wynosi 1 raz w tygodniu. Szczegółowy opis znajduje się w 

Załaczniku nr 4 Specyfikacja 

Zadanie 8 – Woda źródlana, soki 

Dostawa wody źródlanej, soków odbywać się będzie w zalezności od bieżących potrzeb 

Zamawiającego. Towar powinien być dostarczony do dwóch dni od złożonego zamówienia 

telefonicznego. Średnia czestotliwośc zamówienia wynosi 1 raz w tygodniu. Szczegółowy 

opis znajduje się w Załaczniku nr 4 Specyfikacja 



 

   

Zadanie 9 – Mrożonki (warzywa, owoce i inne) 

Dostawa mrożonek (warzyw, owoców i inych) odbywać się będzie w zalezności od bieżących 

potrzeb Zamawiającego. Towar powinien być dostarczony do dwóch dni od złożonego 

zamówienia telefonicznego. Średnia czestotliwośc zamówienia wynosi 1 raz w tygodniu. 

Szczegółowy opis znajduje się w Załaczniku nr 4 Specyfikacja 

 

4. Każdy oferent ma prawo złożyć ofertę całościową lub też częściowo z rozbiciem na 

poszczególne zadania.  

5. Zamawiający zastrzega, iż ilość produktów podana w załączniku nr 4 jest ilością 

orientacyjną, służącą do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru 

najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, nie 

przysługuje roszczenie o realizację dostawy w ilościach podanych w Załączniku nr 4, gdyż 

mogą one ulec zmianie ilościowej, bez zmiany ceny jednostkowej. 

6. Artykuły spożywcze oraz artykuły jednokrotnego użytku muszą być dostarczone w stanie 

nienaruszonym w oryginalnych opakowaniach. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone 

produkty są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające ich wykorzystanie, a wady i 

uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub nie spełniają wymagań 

Zamawiającego określonych w zapytaniu ofertowym – Wykonawca wymieni je na nowe, 

prawidłowe, na własny koszt do 2 dni kalendarzowych od dostawy. 

7. Dostawa artykułów żywnościowych musi być realizowana zgodnie z zasadami GHP. 

8. Dostarczona zywność musi być oznakowana widocznym,czytelnym i nieusówalnym kodem 

identyfikacyjnym oraz terminem przydatności do spożycia 

9. Rozliczenie dostaw odbywać się będzie sukcesywnie. Dostawca wystawi Zamawiającemu 

fakturę po każdej dostawie zamówionych produktów. 

10.Dostawy odbywać się będą na koszt Dostawcy (koszty transportu wliczone w cenę 

produktów).  

11. Dostawy przedmiotu zamówienia będą odbywać się sukcesywnie w miarę pojawiających 

się potrzeb Zamawiającego wynikających z bieżącego zużycia. Terminy realizacji kolejnych 

dostaw będą zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

12. Terminy realizacji poszczególnych dostaw będą każdorazowo ustalone, przy czym nie 

będą one przekraczać 10 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez 

Zamawiającego. 

13. Ceny jednostkowe zaoferowane przez Oferenta, z którym zostanie podpisana umowa, nie 

ulegają zmianie przez cały okres realizacji dostaw. 

 

Termin realizacji zamówienia: od lipca 2018r do końca sierpnia  2019 roku 

VI. Miejsce realizacji zamówienia: Nowy Sącz przy ul. Zakładników 11  



 

   

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich 

spełniania: 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017r. wydanych przez Ministerstwo 

Rozwoju (Weryfikowane przez Zamawiającego na podstawie Oświadczenia – Załącznik 

nr 3 do Zapytania ofertowego). 

2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, którzy nie są powiązani 

kapitałowo i osobowo z Zamawiającym1. W celu wykazania spełnienia tego warunku 

Wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenie do niniejszego zapytania ofertowego. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia musi złożyć każdy z Wykonawców samodzielnie (Weryfikowane przez 

Zamawiającego na podstawie oświadczenia – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego). 

 

VIII. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku postępowania 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiany te są 

korzystne dla Zamawiającego lub wynikły z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany mogą dotyczyć: terminu 

obowiązywania umowy, harmonogramu dostarczania posiłków, zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia. O zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie późniejszym 

niż 7 dni kalendarzowych. Zamawiający zastrzega, że wskazane ilości usług, mogą ulec 

zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od zapotrzebowania w trakcie realizacji projektu. 

IX. Opis sposobu przygotowania oferty 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną cenę oferty wszystkichh 

zadań lub poszczególnego.  

2) Ofertę należy złożyć w języku polskim, w sposób czytelny. Oferta i wszelkie inne 

dokumenty złożone w językach obcych powinny być przetłumaczone i poświadczone 

przez Wykonawcę), czytelnym pismem ręcznym nieścieralnym atramentem lub tuszem, 

bądź na maszynie lub komputerze oraz podpisana (czytelnie imię i nazwisko lub parafka + 

                                                           
1 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Zamawiający nie może 

udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 

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. 



 

   

pieczątka) przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z 

dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty 

pełnomocnictwem). 

3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

4) Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom wskazanym w treści Zapytania 

5) Sposób podania ceny: 

- Oferta musi zawierać cenę brutto. 

- Cena musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie.  

- Cena musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia. 

6) Oferta musi zawierać :  

- Formularz Oferty – którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dla 

wszystkich wskazanych w formularzu pozycji,  

-Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych- którego wzór stanowi 

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego,  

-Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu-którego wzór stanowi  

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.  

-Specyfikacja zamówienia –załącznik nr 4  

 

7) Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty złożone w terminie i kompletne. 

8) Oferta powinna posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer 

telefonu, numer NIP . 

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 

przedstawionych przez Oferentów informacji.  

10) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

11) Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego. Oferta złożona 

po terminie zostanie odrzucona z powodu uchybienia formalnego. 

12) Oferta powinna być podpisana na ostatniej stronie przez upoważnionego przedstawiciela 

Oferenta, a wszystkie jej strony parafowane. 

Zamawiający może zmienić opis przedmiotu zamówienia oraz wydłużyć termin składania 

ofert tylko w uzasadnionych przypadkach. 

13) Zamawiający ma prawo odwołać zapytanie ofertowe bez podania przyczyny. 

14) Oferenci uczestniczący w postępowaniu ofertowym ponoszą własne ryzyko i koszt, nie 

przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od 

postępowania ofertowego lub w związku z jego unieważnieniem.  

15) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych 

ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od 

umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia. 

16) Przesłanki odrzucenia oferty: 

- jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego, 

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

- zostanie złożona po terminie składania ofert, 

- będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 



 

   

- nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, 

oświadczeń, informacji. 

17) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z Wykonawca w ciągu 7 

dni roboczych od dnia jej zawarcia. 

X. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji: 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi 

kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty: 

Kryteria wyboru Wykonawcy: 

Kryterium I – Cena – 70 pkt.,  

Kryterium II –  Termin realizacji zamówienia – 30 pkt. 

 

W kryterium I - „Cena” najwyższą liczbę punktów (70) otrzyma oferta zawierająca najniższą 

cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 

     cena oferty najniżej skalkulowanej 

liczba punktów oferty ocenianej =-----------------------------------------------------------x 70pkt 

      cena oferty ocenianej  

W ramach kryterium II - „Termin realizacji zamówienia ” (30 pkt ) – 
 
Termin realizacji zamówienia (każdorazowej dostawy) liczony od dnia złożenia zamówienia 

przez Zamawiającego 

6 i więcej – 0 pkt 

4-5 dni kalendarzowych – 10 pkt. 

2-3 dni kalendarzowych – 20 pkt. 

0–1 dni kalendarzowych – 30 pkt 

Punkty  przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane. 

Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli 

zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów spośród ofert 

ważnych, niepodlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców niepodlegających 

wykluczeniu.  

XI. Miejsce, termin i sposób składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego osobiście: 

Krystyna Gurba Przedszkole i Żłobek "Misiek" 

ul.Zakładników 11, 33-300 Nowy Sącz 

lub w wersji elektronicznej  jako scan  podpisanej oferty na adres: 

krystyna.gurba@gmail.com 

w terminie do dnia 14.06.2018r. godz 24.00 , co oznacza,że z upływem powyższego terminu 

oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawwiającego. Decydujące znaczenie dla oceny 

zachowania powyższego terminu ma data  godzina wpywu oferty do Zamawiającego, a nie 
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data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. W przypadku składania w wersji 

elektronicznej wybrany wykonawca będzie zobowiązany do złożenia wersji papierowej (przy 

podpisaniu umowy).  

 Osoba do kontaktu: Krystyna Gurba tel: 889 464 155 

 

X. Sposób informowania o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zawiadomieni zostaną o wynikach postępowania 

w formie elektronicznej (e-mail) na adres e-mail wskazany w ofercie lub wyniki zostaną 

przekazane osobiście. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

zamieści informację w Bazie Konkurencyjności.  

O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta 

została wybrana jako oferta najkorzystniejsza (telefonicznie lub e-mailem) 

XI. Unieważnienie postępowania 

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia jeśli: 

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z niajniższą ceną przewyższa kwotę , którą 

zamawiający może zwiekszyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty 

-wystapiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzene postępowania  lub 

wykonanie zamównienia nie leży w interesie Zamawiającego , czego nie można było 

wcześniej przewidzieć.  

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  

W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 

 

 

 

 

XII. Wykaz załączników do zapytania ofertowego: 

 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  

 Załacznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych 

 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 Załącznik nr 4 – Specyfikacja zamówienia 

 

Podpis Zamawiającego:  


