
Obsługa gastronomiczna uczestników kolonii letnich w Lubinie organizowanych przez Oddział ZUS w Szczecinie 
 

370/PN/U/4/2011 

 

1/34 

   Nr sprawy: 370/PN/U/ 4 /2011 
 

      Zamawiający: 
 
     Zakład Ubezpieczeń Społecznych  
     Oddział w Szczecinie,  

ul. Matejki 22 

   
SSSPPPEEECCCYYYFFFIIIKKKAAACCCJJJAAA   IIISSSTTTOOOTTTNNNYYYCCCHHH      
WWWAAARRRUUUNNNKKKÓÓÓWWW   ZZZAAAMMMÓÓÓWWWIIIEEENNNIIIAAA   

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 125.000 EURO 
 

            PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY: 
 

Obsługa gastronomiczna uczestników kolonii 
letnich w Lubinie organizowanych przez Od-
dział ZUS w Szczecinie 
 
Kod CPV:  
55300000-3:  usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 

 
 
 
                

 
Komisja Przetargowa: 
 
1. Izabela Maszkiewicz  przewodniczący: .................................. 
 

2. Krystyna Derwich  członek:  .................................. 
 
3. Iwona Moroz  członek:  .................................. 
 
4. Barbara Trojanowska  członek:  ................................. 
 
5. Marianna Sokołowska – Bloch  członek:  .................................. 
 
6. Agnieszka Dobrzyńska  sekretarz: .................................. 
 
 

                   Zatwierdził: 
 
                                             dr inż. Zbigniew Zalewski 

                      Dyrektor Oddziału ZUS w Szczecinie 
 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; z późn. zm.) 

------------------ Szczecin,  marzec  2011 --------------------- 



Obsługa gastronomiczna uczestników kolonii letnich w Lubinie organizowanych przez Oddział ZUS w Szczecinie 
 

370/PN/U/4/2011 

 

2/34 

 

ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW......................................................... 3 

1. NAZWA ORAZ  ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ..................................................................................... 3 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.................................................................................................. 3 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ................................................................................................ 3 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.............................................................................................. 5 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ...................................................................................................... 5 
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY ............................ 6 
7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, 
OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI ................................................................... 8 
8. WADIUM .................................................................................................................................. 9 
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ....................................................................................................... 9 
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ............................................................................ 9 
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT....................................................... 12 
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY..................................................................................... 12 
13. KRYTERIA OCENY OFERT, ZNACZENIE KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT ......................... 13 
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z ZAWARCIEM UMOWY ............................... 14 
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY..................... 15 
16. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY .................................................................................... 15 
17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ .................................................................. 15 
18. OFERTY CZĘŚCIOWE ....................................................................................................... 15 
19. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY RAMOWEJ..................................................................... 15 
20. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH ............................................................ 15 
21. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ................................................. 16 
22. KORESPONDENCJA  DROGĄ ELEKTRONICZNĄ .................................................................... 16 
23. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUTY W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA.................... 16 
24. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU.................................................................. 16 
25. PODWYKONAWCY............................................................................................................ 16 

ROZDZIAŁ II  ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ............................................................................ 17 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ.......................................................................................................... 18 
OFERTA .................................................................................................................................. 18 
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ.......................................................................................................... 19 
FORMULARZ CENOWY.......................................................................................................... 19 
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ.......................................................................................................... 20 
OŚWIADCZENIE ..................................................................................................................... 20 
ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY ............................................................................................. 20 
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ.......................................................................................................... 21 
OŚWIADCZENIE ..................................................................................................................... 21 
ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1 USTAWY ............................................................................................. 21 
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ.......................................................................................................... 22 
OŚWIADCZENIE ..................................................................................................................... 22 
ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1 PKT 2) USTAWY................................................................................... 22 
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ.......................................................................................................... 23 
WYKAZ USŁUG....................................................................................................................... 23 
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ.......................................................................................................... 24 
OŚWIADCZENIE ..................................................................................................................... 24 
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ.......................................................................................................... 25 
PRZYKŁADOWY CAŁODZIENNY JADŁOSPIS TYGODNIOWY .............................................. 25 

ROZDZIAŁ III PROJEKT UMOWY ................................................................................. 26 

 



Obsługa gastronomiczna uczestników kolonii letnich w Lubinie organizowanych przez Oddział ZUS w Szczecinie 
 

370/PN/U/4/2011 

 

3/34 

 
 

ROZDZIAŁ I 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 
 

 
W interesie Wykonawcy jest: 
dokładne zapoznanie się z treścią SIWZ, 
bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie internetowej www.zus.pl/zampub po-
nieważ Zamawiający zamieszcza na tej stronie informacje dotyczące toczącego się postępowania, 
w szczególności: 
a) treść pytań oraz odpowiedzi na pytania, 
b) wyjaśnienia i zmiany SIWZ, 
c) informacje o odwołaniach wraz z treścią odwołania na treść ogłoszenia lub SIWZ, 
d) informacje o przedłużeniu terminu składania ofert. 
 
Dodatkowe informacje umieszczane są poniżej ogłoszenia głównego. 
 
Zaleca się bieżące sprawdzanie treści aktualizowanego ogłoszenia do dnia składania ofert. 
 

 
1. NAZWA ORAZ  ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie, ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin,  
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin; 
telefon 91 814 88 23, 91 814 88 53, telefax 91 814 88 53. 

 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. 
(Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
3.1 Przedmiot zamówienia: 
Całodzienna obsługa gastronomiczna uczestników kolonii letnich w Ośrodku Kolonijnym w Lubinie, 
ul. Główna 7 w trakcie trwania 4 turnusów kolonijnych: 
1. terminy turnusów: 

- I  turnus 27.06.-11.07.2011r. - 15 dni 
- II  turnus 12.07.-26.07.2011r. - 15 dni  
- III  turnus 27.07.-10.08.2011r. - 15 dni 
- IV  turnus 11.08.-25.08.2011r. - 15 dni 

2. w jednym turnusie przebywać będzie ca.: 
- 157 dzieci w przedziale wieku od 6 do 13 lat, 
- 25 osób personelu pedagogicznego, medycznego i gospodarczego, 
- w pierwszym turnusie personel rozpoczyna pracę w dniu 26.06.2011r.  

3. przygotowywanie i wydawanie całodziennych posiłków w dwóch turach w następujących go-
dzinach: 
- śniadanie - godz.   900  i   930 
- obiad  - godz. 1330  i 1400 
- podwieczorek - wydany po obiedzie    
- kolacja  - godz. 1830  i 1900 

4. obsługa gastronomiczna dwóch ognisk w każdym turnusie, tj. przygotowanie produktów żyw-
nościowych na ogniska  

5. codzienne wydawanie wody butelkowanej od 0,5 l do 1 l dziennie dla każdego uczestnika, 
6. po każdym śniadaniu i kolacji udostępnienie dodatkowych produktów na kanapki dla dzieci bez 

ograniczeń, jak: chleb, miód, dżem, nutella, itp., 
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7. w ostatnim dniu każdego turnusu o godz. 600 wydania paczek żywnościowych na podróż 
wszystkim uczestnikom kolonii letniej, 

8. w każdą niedzielę do porcji śniadaniowej dodawane ma być ciasto, 
9. w każdym turnusie w urodziny uczestnika kolonii – dziecka, przygotowanie ciasta porcjowane-

go dla wszystkich uczestników, 
10. Wykonawca będzie prowadził całodzienne wyżywienie we wszystkie dni tygodnia w Ośrodku 

Kolonijno - Wypoczynkowym ZUS w Lubinie k. Międzyzdrojów, ul. Główna 7, na warunkach 
wynikających z § 2 projektu umowy, stanowiącego rozdział III SIWZ. 

 
3.2 Obowiązki Wykonawcy: 
 
1) prowadzenie stołówki, we własnym imieniu, na własny rachunek i ryzyko, zgodnie z przepisami 

p. poż. i BHP i sanitarnymi obowiązującymi w gastronomii,  
2) prowadzenia stołówki we wszystkie dni tygodnia w Ośrodku Kolonijnym w Lubinie, ul. Główna 7 

w trakcie trwania czterech turnusów kolonijnych, tj. w okresie od 26.06.2011r. do 25.08.2011r.  
3) korzystania z pomieszczeń i wyposażenia Zamawiającego w Lubinie, ul. Główna 7 na podsta-

wie protokołu przekazania i odbioru dzierżawionego wyposażenia stołówki  - załącznik nr 1 do 
umowy, 

4) prowadzenia całodziennego wyżywienia zgodnie z przepisami ppoż., BHP, sanitarnymi i prze-
pisami obowiązującymi w gastronomii dotyczącymi żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży      
w wieku szkolnym z zachowaniem min.: gramatury, wartości energetycznej i kaloryczności, 

5) posiadania wszelkich niezbędnych umów zawartych na: 
- dostawy różnych artykułów spożywczych,  
- odbioru odpadów gastronomicznych (pokonsumpcyjnych). 

Odbiór i utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych odbywać się będzie w sposób zgodny       
z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie produkcji i organizacji żywienia zbiorowe-
go. 

6) wcześniejszego uzgadniana jadłospisów oraz prowadzenia żywienia w ścisłym uzgodnieniu     
z Zamawiającym – kierownikiem kolonii co do ilości i jakości wydawanych posiłków, 

7) przestrzegania zakazu sprzedawania i podawania napojów alkoholowych, 
8) przestrzegania warunków sanitarnych i higienicznych oraz innych obowiązujących przepisów    

w tym system HACCP, 
9) przedkładania do wglądu Zamawiającemu protokołów z kontroli sanitarnej oraz kwalifikacji 

zatrudnionych pracowników, 
10) umożliwienia przeprowadzenia inwentaryzacji przekazanego mienia zgodnie z załącznikiem do 

umowy i ponoszenia odpowiedzialność za wszelkie stwierdzone niedobory, 
11) utrzymywania czystości i estetyki w udostępnionych pomieszczeniach, 
12) dbałości o powierzony sprzęt i wyposażenie w tym do prowadzenia bieżącej konserwacji oraz 

napraw sprzętu i wyposażenia, 
13) naprawy szkód powstałych z własnej winy oraz szkód powstałych w skutek włamania, kradzie-

ży lub zalania. 
 
3.3 Obowiązki Zamawiającego: 
1) udostępnienie pomieszczeń Zamawiającego wraz z wyposażeniem, 
2) ogrzewanie lokalu,  
3) dostawy ciepłej i zimnej wody i jej odprowadzenia,  
4) dostawy energii elektrycznej i gazowej 
5) odprowadzanie ścieków, odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów gastronomicznych, 
6) ochrona ośrodka. 

 
3.4 Warunki realizacji: 
 
1) Wartość wsadu surowca całodziennego wyżywienia dla jednej osoby (śniadanie, obiad, pod-

wieczorek, kolacja) wynosi 15,- zł z podziałem: 
1) śniadanie  - 3,40 zł 
2) obiad  - 7,00 zł 
3) podwieczorek - 1,20 zł                       
4) kolacja  - 3,40 zł 

- podwieczorek, wydawany po obiedzie, zawiera ca najmniej dwa produkty żywnościowe, tj. 
zawsze owoce i np. pączek, batonik, paczka cukierków, soczek w kartoniku 

- ww. cenie wliczone są art. spożywcze na: 2 ogniska, 1 paczkę żywnościową na podróż, 
wodę butelkowaną, dodatkowe produkty na kanapki, ciasto w każdym turnusie kolonijnym  
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- tygodniowy zestaw obiadowy zawiera co najmniej: trzy razy danie mięsne, dwa razy danie 
półmięsne, jeden raz ryba, jeden raz danie mączne 

2) z chwilą przekazania urządzeń wykonawca ponosi koszty zachowania w stanie niepogorszo-
nym przekazanego sprzętu i wyposażenia (w tym napraw) oraz jest odpowiedzialny za ich utra-
tę i uszkodzenie. 

3) w przypadku mniejszej ilości uczestników  w turnusie lub nie odbycia się któregoś z turnusów 
kolonijnych wysokość marży jest stała w trakcie realizacji zamówienia, 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania w całości kwoty wynagrodzenia Wyko-
nawcy określonego w ofercie oraz wygaśnięcia umowy z chwilą wyczerpania tej kwoty.  

 
3.5 Warunki dzierżawy pomieszczeń i sprzętu 
 
Zamawiający obciąży Wykonawcę czynszem za każdy turnus kolonijny w wysokości:  

- 200,- zł brutto za dzierżawę wyposażenia stołówki w Lubinie, ul. Główna 7, 
- 100,- zł brutto za noclegi personelu wykonawcy.  

Zamawiający wystawi fakturę VAT, po zakończeniu każdego turnusu, płatną w terminie 14 dni od 
daty jej otrzymania przez Wykonawcę. 
Powyższe koszty Wykonawca winien wkalkulować w narzut kosztów przygotowywanych posiłków. 
 
3.6 Szczegółowe warunki realizacji zamówienia na obsługę gastronomiczną określa projekt umo-

wy na obsługę gastronomiczną – rozdział III SIWZ. 
 
3.7 Szczegółowe warunki dzierżawy sprzętu Zamawiającego określa § 2 projektu umowy - roz-

dział III SIWZ. 
 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług będących przedmiotem umowy w okresie od 
dnia 26.06.2011r. do dnia 25.08.2011r. 

 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 
5.1 Warunki udziału w postępowaniu. 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, doty-
czące: 
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 wy-

konania zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
5.2 Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków. 
 

1) warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynno-
ści, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zostanie uznany za 
spełniony jeżeli Wykonawca załączy do oferty oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 
ustawy, sporządzone na załączniku nr 3 do SIWZ; 

  
2) warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony jeżeli 

Wykonawca załączy do oferty oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, sporzą-
dzone na załączniku nr 3 do SIWZ oraz wykaże się należytym wykonaniem, w okre-
sie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 

 
jednej lub kilku usług gastronomicznych w zakresie żywienia zbiorowego,           
o łącznej wartości, co najmniej 50.000,00 zł brutto (pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
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3) warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu za-
mówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, zostanie uznany 
za spełniony jeżeli Wykonawca załączy do oferty oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 
ustawy, sporządzone na załączniku nr 3 do SIWZ oraz złoży oświadczenie na zał. nr 
7 do SIWZ, że: 

 
a) dysponuje narzędziami, wyposażeniem i urządzeniami technicznymi w celu 

realizacji zamówienia, 
 
b) dysponuje osobami, które będą odpowiedzialne za świadczenie usług będących 

przedmiotem zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie     
i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz spełniają standardy sa-
nitarno - epidemiologiczne. 

 
4) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie uznany za speł-

niony jeżeli Wykonawca załączy do oferty oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy 
sporządzone na załączniku nr 3 do SIWZ; 

 
5.3 Z postępowania o udzielenia zamówienia wyklucza się Wykonawców, o których mowa      

w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy. 
 
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
 
6.1 Zamawiający żąda, aby Wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, z któ-

rych będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właści-
wego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
lub aktualny status spółki. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie kopii poświad-
czonej za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę. 
 

6.2 Jeżeli uprawnienie do reprezentowania osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączone-
go dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ, do oferty należy dołączyć także pełnomoc-
nictwo w oryginale. 

 
6.3 Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty, oświadczenia i załączniki: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 
z art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone na załączniku nr 3 do SIWZ, 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówie-
nia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, sporządzone na za-
łączniku nr 4 do SIWZ, 

3) dla osób fizycznych - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2) 
ustawy, sporządzone na załączniku nr 5 do SIWZ, 

4) wypełnione załączniki do SIWZ  lub przepisane w niezmienionej treści i wypełnione, 
5) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6. 

 
6.4 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 
 

a) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalno-
ści lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, do oferty 
należy dołączyć oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone na za-
łączniku nr 3 do SIWZ; 

 
b) w celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia do oferty należy dołą-

czyć oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone na załączniku nr 3 do 
SIWZ, oraz: 

 
1) wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy     

i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem ter-
minu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
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okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - zał. nr 
6 do SIWZ; 

 
2) dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie; 

 
c) w celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 

oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty należy dołączyć 
oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone na załączniku nr 3 do 
SIWZ oraz oświadczenie na zał. nr 7 do SIWZ, że Wykonawca: 

 
- dysponuje narzędziami, wyposażeniem i urządzeniami technicznymi w celu 

realizacji zamówienia, 
 

- dysponuje osobami, które będą odpowiedzialne za świadczenie usług będących 
przedmiotem zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie     
i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz spełniają standardy sa-
nitarno - epidemiologiczne. 

 
d) w celu potwierdzenia znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej      

i finansowej do oferty należy dołączyć oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, 
sporządzone na załączniku nr 3 do SIWZ; 

 
6.5 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1, do oferty należy dołączyć 
następujące dokumenty: 

 
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy, sporządzone na załączniku nr 4 do SIWZ. 
 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2) ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skła-
dania ofert,  

 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy – sporządzone na załączniku nr 5 do SIWZ. 

 

c) aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdza-
jące, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzy-
skał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wysta-
wione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

 
d) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne           
i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odro-
czenie 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. 

 
 

6.6 W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego, Wykonawcy dostarczą także: 

 
Całodzienny tygodniowy jadłospis wraz z gramaturą obejmujący: śniadanie, obiad, 
podwieczorek i kolację - sporządzony na załączniku nr 8 do SIWZ. 

 
6.7 Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach fi-
nansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dys-
ponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 
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w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbęd-
nych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 

6.8 Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 usta-
wy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiają-
cego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1, zawierające błędy lub któ-
rzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że 
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważ-
nienie postępowania.  

 
6.9 Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez ofe-
rowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu,            
w którym upłynął termin składania ofert. 

 
6.10 Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków przez Wykonawców na podstawie analizy 

załączonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia / nie spełnia. 
 

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, 
OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI 
 
7.1  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i inną korespondencję Zamawiający 

oraz Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Pisma należy przesyłać na adres: ZUS 
Oddział w Szczecinie, Samodzielny Referat Zamówień Publicznych, ul. Matejki 22, 70-530 
Szczecin, faksy przesyłać na nr  91 814 88 53. 

 
Forma pisemna jest zastrzeżona dla oferty i zmian w ofercie, a także w przypadku, 
jeżeli Zamawiający zażąda przekazania wiadomości w tej formie. 

 
Każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania koresponden-
cji przesłanej za pomocą faksu. 

 
7.2 Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zareje-

strowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia. 
 

7.3 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyzna-
czonego terminu składania ofert, tj. do 09.03.2011r. 

 
7.4 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,   

o którym mowa w pkt 7.3 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

 
7.5 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,          

o którym mowa w pkt 7.3. 
 

7.6 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym prze-
kazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 

 
7.7 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonana zmiana SIWZ zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. Wszelkie zmiany są dla Wykonawców wiążące 
przy składaniu ofert. 

 
7.8 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamó-

wieniu, jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 
przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ. 
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7.9 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 
 

7.10 Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:  

- p. Barbara Trojanowska tel. 91 459 61 52, w godz. 800 – 1400, 
- p. Iwona Moroz (w zakresie wyposażenia i obiektu ZUS w Lubinie) tel. 91 328 42 76, 

502 008 026, w godz. 800 – 1400,   
b) w zakresie prowadzonego postępowania:            

- p. Agnieszka Dobrzyńska tel. 91 814 88 23, w godz. 800 – 1400. 
 

8. WADIUM 
 
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium 

 
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
9.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
 
9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
9.3 O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich 

Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza tę informację na tej stronie. 
 
9.4 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin zwią-

zania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem ter-
minu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 
10.1 Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o: 

1) SIWZ - należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, 
2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamó-

wień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; z późn. zm.), 
3) cenie brutto - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 usta-

wy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz.1050, z późn. zm. 1) w cenie 
uwzględnia się podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odręb-
nych przepisów sprzedaż towarów podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podat-
kiem akcyzowym. 
 

10.2       Na ofertę składają się oferta oraz wszystkie pozostałe wypełnione załączniki do SIWZ,     
a także wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia zgodnie z punktem 6 SIWZ. 

 
10.3 Ofertę - załącznik nr 1 do SIWZ oraz załączniki nr 2 - 8 do SIWZ sporządza się na formu-

larzach dostarczonych przez Zamawiającego lub przepisanych w niezmienionej treści. 
 
10.4 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
10.5 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerowo 

lub ręcznie długopisem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 
 
10.6 Oferta oraz wszystkie pozostałe załączniki muszą być podpisane (za podpisanie 

uznaje się własnoręczny podpis złożony w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie 
imienia  i nazwiska osoby podpisującej lub odręczny podpis złożony z pieczątką określa-
jącą imię i nazwisko osoby podpisującej) przez osoby upoważnione do reprezentowa-
nia Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze 
lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub przez 
upoważnionego pełnomocnika. W takim przypadku dokument potwierdzający udziele-
nie pełnomocnictwa musi zostać dołączony do oferty w formie oryginału. 
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10.7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okre-
ślonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wy-
konawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wy-
konawcę lub przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 
ustawy lub te podmioty. 

 
10.8 Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzo-

ny w języku obcym dokumenty takie należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane 
pod uwagę. 

 
10.9 Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i zabezpieczone 

przed zdekompletowaniem. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być 
parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

 
10.10 Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może złożyć ofertę 

sam lub jako jeden z partnerów konsorcjum. Konsorcjum składa jedną ofertę wspólną. 
Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodu-
ją jej odrzucenie. 

 
10.11 Wykonawca zamieszcza ofertę w zamkniętej kopercie z tym, że: 

•  koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego w następujący sposób: 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie 

Samodzielny Referat Zamówień Publicznych – pok. 109 
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin 

oferta na: 
Obsługa gastronomiczna uczestników kolonii letnich w Lubinie 

organizowanych przez Oddział ZUS w Szczecinie.   
nie otwierać przed dn. 15.03.2011r. godz. 1000 

• koperta powinna zawierać znak identyfikacyjny Wykonawcy (pieczątka firmo-
wa), tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 

 
10.12 Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 

Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 
terminem składania ofert. 
a) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w punkcie 10.11 z dopi-
skiem „wycofanie”;  

b) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą 
zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga 
za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wyko-
nawca winien dokumenty te złożyć; powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy 
zamieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonych jak w punkcie 10.11 przy czym koper-
ta powinna mieć dopisek „zmiany”, 

c) Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie termi-
nu składania ofert, 

d) w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie Zamawiający niezwłocz-
nie zwróci ofertę.  

 
10.13 Oferty wspólne 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (w tym również spółki cywilne) 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezen-
towania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wy-
konawców i być podpisane przez wszystkich Wykonawców składających ofertę. 

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się 
do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, 
korespondencje, itp. 

4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna być sporzą-
dzona zgodnie z SIWZ i spełniać następujące wymagania:  
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a) dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, za-
świadczenie z ZUS lub Urzędu Skarbowego, oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia itp. składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we 
własnym imieniu, 

b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, oświadczenie  o spełnianiu wa-
runków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu 
wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,  

c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę 
wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub 
osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców (a nie np. pełnomocni-
ka konsorcjum).  

5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę 
wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone ww. pkt od 1 do 4. Na 
podstawie art. 23 ust. 3 ustawy, do Wykonawców wspólnie ubiegających się        
o udzielenie zamówienia, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wyko-
nawcy. 

6. Gdy oferta składana jest przez „spółkę cywilną”, to zaświadczenia ZUS i Urzędu 
Skarbowego winny być przedłożone w taki sposób, aby wynikało z nich, że każ-
dy wspólnik spółki nie zalega z zapłatą składek i podatków. 

7. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składa-
jący ofertę wspólną, będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu: 
- w przypadku konsorcjum - umowę konsorcjum zawierającą co najmniej: 

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obej-
mującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 

realizację zamówienia, oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi, 
- w przypadku spółki cywilnej – umowę spółki. 

 
10.14 Wykonawcy zagraniczni 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, obowiązują przepisy określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów     
z dnia 30. grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawia-
jący od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, 
poz. 1817). 

 
10.15 Jawność postępowania 

a) Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 
b) Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udo-

stępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępo-
wania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

c) Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić zgodnie z Rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 26. października 2010r. w sprawie protokołu postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego. 

d) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż      
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca 
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

e) Dokumenty w ofercie, stanowiące informację zastrzeżoną, powinny być opatrzone do-
piskiem „dokument zastrzeżony”. Dokumenty stanowiące informacje zastrzeżone win-
ny być: 
• spięte i włożone w oddzielną nieprzeźroczystą okładkę,  
• specjalnie opisane na okładce, 
• wewnątrz okładki winien być opis zawartości podpisany przez Wykonawcę.   

f) Oferta złożona bez podziału na części jest ofertą jawną. 
g) Jeżeli Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przed-

siębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 
lub odrębnych przepisów, oferta taka będzie przedmiotem oceny w postępowaniu        
o udzielenie zamówienia, tyle, że Zamawiający zobowiązany będzie ujawnić także i te 
informacje, które Wykonawca objął swoim bezskutecznym zastrzeżeniem zakazu ich 
udostępniania.  
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11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
11.1 Ofertę należy złożyć w Samodzielnym Referacie Zamówień Publicznych ZUS/ O Szcze-

cin, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin, pok. nr 109, (I piętro), w terminie do dnia 
15.03.2011r., DO GODZ. 930. 
 

11.2 Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego  w Szcze-
cinie ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin pok. nr 109 (I piętro) – Samodzielny Re-
ferat Zamówień Publicznych. 
 

11.3 Każda koperta zawierająca ofertę zostanie oznaczona przez Zamawiającego numerem, 
datą i godziną wpływu. 

 
11.4 Przy złożeniu oferty drogą pocztową decyduje data i godzina dostarczenia przesyłki           

z ofertą na ww. adres Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego (nadania). 
 

11.5 W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie 
zwróci ofertę.  

 
11.6 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia. 

 
11.7 Postępowanie o przyznanie zamówienia jest przeprowadzane przez Komisję Przetargową 

powołaną do przygotowania i przeprowadzenia postępowania publicznego przez Dyrektora 
Oddziału ZUS w Szczecinie w dniu 18.02.2011r.  
 

11.8 Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 15.03.2011r., o godz.1000 w siedzibie Zamawiające-
go w Szczecinie przy ul. Matejki 22, w sali nr 115 (II piętro). 
 

11.9 Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi 
nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także infor-
macje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności – za-
wartych w ofercie. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcjum), 
Zamawiający odczyta imię, nazwisko, nazwę firmy oraz adres lub siedzibę każdego z part-
nerów składających ofertę wspólną. 
 

11.10 Informacje, o których mowa w pkt 11.9 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 
11.11 Koperty oznaczone „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej 

kolejności. 
 

11.12 Członkowie Komisji Przetargowej działającej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Od-
dział w Szczecinie dokonują oceny, czy Wykonawcy spełniają wymagane warunki oraz 
oceniają poszczególne oferty. 

 
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
12.1 Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o kalkulację własną, uwzględniając zakres, o którym 

mowa w opisie przedmiotu zamówienia, oraz jego specyfikę. 
 

12.2 Wysokość marży i ceny jednostkowe, podane w formularzu cenowym są stałe          
w okresie realizacji umowy i zawierają wszystkie czynniki wpływające na ich wyso-
kość. 

 
12.3 Na cenę oferty składa się, w szczególności: 

a) dysponowanie personelem kuchennym posiadającym odpowiednie kwalifikacje i waż-
ne badania, 

b) dysponowaniem środkami transportu, 
c) posiadanie środków czystości, 
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d) posiadanie wszelkich niezbędnych umów zawartych na: dostawy różnych artykułów 
spożywczych, odbiór odpadów gastronomicznych (pokonsumpcyjnych), itp. 

oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia 
 
12.4 Cena oferty obejmuje wysokość marży, ceny jednostkowe brutto, koszt całodziennego 

wyżywienia dla jednej osoby oraz wartość brutto zamówienia z uwzględnieniem ilość oso-
bodni w zakresie kolonii.   

  
12.5 Cena powinna być określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
12.6 Błędy w obliczeniu ceny spowodują odrzucenie oferty. 

 
12.7 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej. 
 
13. KRYTERIA OCENY OFERT, ZNACZENIE KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT  
 
13.1 Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następującego kryterium oceny 

ofert: najniższa cena ofertowa brutto za całość zamówienia – 100%. 
Sposób przyznania punktów w kryterium cena: 

 
                                                              cena najniższa brutto  
                                    ------------------------------------------------  x 100 pkt x znaczenie kryterium 100 %  

                        cena oferty ocenianej brutto  
 

13.2 Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który zaproponuje naj-
niższą cenę ofertową brutto i będzie spełniał wszystkie warunki określone w SIWZ oraz 
ustawie. 

 
13.3 Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy Wykonawcy nie podlegają 

wykluczeniu. W przypadku wykluczenia Wykonawcy Zamawiający odrzuci jego ofertę. Na-
stępnie Zamawiający dokona oceny, czy oferty Wykonawców nie wykluczonych z postę-
powania nie podlegają odrzuceniu. 
 

13.4 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień doty-
czących treści złożonych ofert. 
 

13.5 Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych doko-

nanych poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian      

w treści oferty, 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
13.6 W celu ustalenia, czy złożona oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, Zamawiający, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie        
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wyso-
kość ceny. 
 

13.7 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
1) jest niezgodna z ustawą, 
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalcza-

niu nieuczciwej konkurencji, 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udziele-

nie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na po-

prawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.  
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
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13.8 Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonuje Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Szczecinie, zatwierdzając propozycję komisji przetargowej. 
 

13.9 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzi-

bę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie 
jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamiesz-
kania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne         
i prawne; 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, po-
dając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa        
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

 
13.10 Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny ofert 

określonym w pkt. 13.1 SIWZ. 
 
13.11 W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Zamawiający 

unieważnia postępowanie. 
 
13.12 O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wyko-

nawców, którzy: 
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 
b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert   
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
13.13 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na 

wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu 
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje 
ten sam przedmiot zamówienia. 

 
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z ZAWARCIEM UMOWY 

 
14.1 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 

183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony     
w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
 

14.2 Warunkiem podpisania umowy jest przedłożenie przez Wykonawcę, w dniu podpisa-
nia umowy, polisy OC w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w zakre-
sie zgodnym z przedmiotem zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w § 10 
umowy. 

 
14.3 W przypadku gdy Wykonawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość 

oferty dwukrotnie przewyższa wartość kapitału zakładowego, Wykonawca zobowiązany 
jest przedstawić przed datą zawarcia umowy, stosowny dokument (uchwała wspólników 
lub umowa spółki) w trybie art. 230 kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 15 wrze-
śnia 2000r., Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). 
 

14.4 Wykonawcy składający ofertę wspólną, przed podpisaniem umowy, mają obowiązek 
przedstawić Zamawiającemu umowę zawierającą co najmniej zapisy określone w pkt 10.13 
ppkt 6. 

 
14.5 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy            

w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
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spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
Zamawiający nie wymaga wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
16. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 
16.1 Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
 
16.2 Szczegółowe warunki obsługi gastronomicznej kolonii określa projekt umowy stanowiący 

roz. III SIWZ. 
 
17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
 
17.1 Przepisy wspólne. 

1) Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych 
przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szko-
dę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

 
17.2 Odwołanie. 

1) Wykonawcy przysługuje odwołanie zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy wyłącznie wobec 
czynności: 
a) Wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o 

cenę; 
b) Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
c) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
d) Odrzucenia oferty odwołującego. 

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasad-
niających wniesienie odwołania. 

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifi-
kowanego certyfikatu. 

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. 

5) Pozostałe informacje dotyczące wniesienia odwołania określone zostały w art. 181-198 
ustawy.  

 
18. OFERTY CZĘŚCIOWE 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 
19. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY RAMOWEJ 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
20. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
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21. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH  
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
22. KORESPONDENCJA  DROGĄ ELEKTRONICZNĄ   
 
W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informa-
cje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem 
lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem pkt. 7.1 SIWZ. 
 
23. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUTY W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA  
 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej. 

 
24. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU  
 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
25. PODWYKONAWCY  
 
W przypadku wykonania części zamówienia przy pomocy podwykonawców, Wykonawca zgodnie   
z art. 36 ust. 4 ustawy Wykonawca zobowiązany jest wskazać, na formularzu oferty – załącznik nr 
1 do SIWZ (pkt 5), część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.   
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
............................................................ 

     (pieczęć Wykonawcy) 
OFERTA  

 
A.  *Ja, niżej podpisany ......................................................................................................................,       

zamieszkały .................................................................................................................................... 
PESEL ............................................ . 

 
B. Działając w imieniu i na rzecz ......................................................................................................... 

z siedzibą w .................................................... ul. .......................................................................... 
NIP ................................, REGON ................................tel. ......................................, fax. .............  
e’mail.............................................................................. 

 
odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 
 

Obsługa gastronomiczna uczestników kolonii letnich w Lubinie  
organizowanych przez Oddział ZUS w Szczecinie.                                                                                                               

 
1. Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w zakresie i na 

warunkach określonych w SIWZ, według cen jednostkowych brutto podanych w formularzu ce-
nowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, za całkowitą cenę brutto, w kwocie: 
......................... zł, słownie: .................................................................................................….zł,  
w tym podatek VAT.  

 
2. Zamówienie wykonam w terminie: od dnia 26.06.2011r. do dnia 25.08.2011r. 
 
3. Akceptuję 30 - dniowy termin płatności faktur przez Zamawiającego liczony od daty otrzy-

mania faktury przez Zamawiającego, wystawionej zgodnie z zapisami § 9 projektu umowy na 
obsługę gastronomiczną. 

 
4. Oświadczam, że:  

a) jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
b) zapoznałem się z treścią i warunkami SIWZ oraz treścią projektu umowy i przyjmuję ją bez 

zastrzeżeń. Warunki podane w SIWZ stanowią integralną część umowy. 
c) w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na obsługę gastro-

nomiczną kolonii na warunkach zawartych w SIWZ i projekcie umowy, stanowiącym roz-
dział III SIWZ, w terminie określonym przez Zamawiającego. 

 
5. Oświadczam, że: 

a) zamówienie wykonam w całości siłami własnymi** 
b) następującą część zamówienia powierzę podwykonawcom:** 

• …………………… 
• …………………… 
 

6. Załącznikami do niniejszej oferty są:  
1) ........................................................ 
2) ........................................................ 
3) ........................................................ 

 
 
 
 

............................, dnia ............................           .......................................................... 
                                                                                                                      (podpis i pieczęć osób uprawnionych  
                                                                                                       do reprezentacji lub posiadających pełnomocnictwo) 

 
* gdy Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą 
** niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

FORMULARZ CENOWY 
............................................................ 

     (pieczęć Wykonawcy) 
 
 

Przedmiot zamówienia 

Koszt  
wsadu 

surowca 
(zł) 

Wysokość 
marży brutto 

(zł) 

Cena jednost-
kowa brutto 

(zł) 

Koszt całodzienne-
go wyżywienia 

brutto jednej osoby 
(zł) 

Jm 
Ilość osobodni 

w jednym 
turnusie  

Ilość osobodni 
w 4 turnusach  

Wartość brutto        
w okresie 26.06. – 
25.08.2011r. (zł) 
(kol. 5 x kol. 8) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

śniadanie 3,40  

obiad 7,00  

podwieczo-
rek 

1,20 
 

Całodzienne wyżywienie uczestnika 
kolonii 
 
w każdym turnusie: 
- produkty na 2 ogniska, 
- paczka żywnościowa, 
- woda w jednorazowych butelkach od 0,5 

l do 1 l dziennie, 
- dodatkowe produkty na kanapki, 

- ciasta, 
- w urodziny uczestnika kolonii – dziecka 

przygotowanie ciasta porcjowanego. 
Koszt ujęty w całodziennym wyżywieniu na 
każdym turnusie kolacja 3,40 

 

 

 

oso-
bo-

dzień 

I turnus 2755 

II turnus 2730 

III turnus 2730 

IV turnus 2730 

10945  

Razem: 
(kol. 12)  

 

 

............................, dnia ............................                                                                                                           .................................................................. 
                                                                                                                                                                                                          (podpis i pieczęć osób uprawnionych do reprezentacji  
                                                                                                                                                                                                                      lub posiadających pełnomocnictwo) 

     UWAGA: 
- podwieczorek, wydawany po obiedzie, zawiera ca najmniej dwa produkty żywnościowe, tj. zawsze owoce i np. pączek, batonik, paczka cukierków, soczek w 

kartoniku; 
- w cenę wliczone są art. spożywcze na: 2 ogniska, 1 paczkę żywnościową na podróż, wodę butelkowaną, dodatkowe produkty na kanapki, ciasto w każdym tur-

nusie kolonijnym;  
- tygodniowy zestaw obiadowy zawiera co najmniej: trzy razy danie mięsne, dwa razy danie półmięsne, jeden raz ryba, jeden raz danie mączne; 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
 
....................................................... 
 (pieczęć Wykonawcy) 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY 

 
 
 
Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) dotyczące: 

 

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 

zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................, dnia ............................            ....................................................... 
(podpis i pieczęć osób uprawnionych do repre-

zentacji lub posiadających pełnomocnictwo) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 
....................................................... 
 (pieczęć Wykonawcy) 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1 USTAWY 

 
 
 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okoliczno-

ściach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................, dnia ............................      ....................................................... 
(podpis i pieczęć osób uprawnionych do repre-

zentacji lub posiadających pełnomocnictwo) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
....................................................... 
 (pieczęć Wykonawcy) 
 
 

OŚWIADCZENIE  
dla Osób fizycznych 

ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1 PKT 2) USTAWY 
 
 
 
Ja niżej podpisany  
 
.............................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko) 
 
PESEL - ..................................................................................... 
 
NIP: ............................................................................................ 
 
zamieszkały: ........................................................................................................................................ 
 
 
* prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ............................................................................ 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
na podstawie wpisu do ........................................................................................................................  
 
pod numerem............................................................................, 
 
prowadzonego / nej przez ................................................................................................................... 
 
miejsce prowadzenia działalności ....................................................................................................... 
 
 
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 
„Art. 24. 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
 

1) ............. 
2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postano-
wieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłe-
go; 

3) ............” 
 
* tylko dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

 
 
 

............................, dnia ............................      ....................................................... 
(podpis i pieczęć osób uprawnionych do repre-
zentacji  lub posiadających pełnomocnictwo) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
....................................... 

(pieczęć Wykonawcy) 
 

 
 
 

WYKAZ USŁUG   
WYKONANYCH (zakończonych) W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT 

 
 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Zamawiający 
(nazwa, adres, 

telefon) 

Miejsce  
realizacji  

 
Termin 

realizacji (okres 
świadczenia usługi) 

 

Całkowita 
wartość brutto w PLN 

 
1. 
 
 

     

 
2 
 
 

     

 
 
Uwaga:  
 
warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca 
załączy do oferty oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone na załączniku nr 3 do 
SIWZ oraz wykaże się należytym wykonaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 
 
jednej lub kilku usług gastronomicznych w zakresie żywienia zbiorowego, o łącznej warto-
ści, co najmniej 50.000,00 zł brutto (pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

 
 

do wykazu należy dołączyć dokumenty, potwierdzające, że usługi zostały wykonane należy-
cie 
 
 
 
 
 

............................, dnia ............................            ........................................................ 
(podpis i pieczęć osób uprawnionych do repre-
zentacji  lub posiadających pełnomocnictwo) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

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

(pieczęć Wykonawcy) 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wyko-

nania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
 
 

 
 
Oświadczam, że: 
 
a) dysponuje narzędziami, wyposażeniem i urządzeniami technicznymi w celu realizacji za-

mówienia, 

 

b) dysponuje osobami, które będą odpowiedzialne za świadczenie usług będących przedmio-

tem zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie nie-

zbędne do wykonania zamówienia oraz spełniają standardy sanitarno - epidemiologiczne. 

 

 
 

 

 

 

............................, dnia ............................             ............................................................ 
(podpis i pieczęć osób uprawnionych do repre-
zentacji  lub posiadających pełnomocnictwo) 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 
 
....................................... 

(pieczęć Wykonawcy) 
 

PRZYKŁADOWY CAŁODZIENNY JADŁOSPIS TYGODNIOWY 
 

 Śniadanie Gramatura Obiad gramatura Podwieczorek gramatura Kolacja Gramatura 

poniedziałek 
 

 

       

wtorek 
 

 

       

środa 
 

 

       

czwartek 
 

 

       

piątek 
 

 

       

sobota 
 

 

       

niedziela 
 

 

       

 

Uwaga: 
- podwieczorek, wydawany po obiedzie, zawiera ca najmniej dwa produkty żywnościowe, tj. 

zawsze owoce i np. pączek, batonik, paczka cukierków, soczek w kartoniku 
- ww. cenie wliczone są art. spożywcze na: 2 ogniska, 1 paczkę żywnościową na podróż, wodę 

butelkowaną, dodatkowe produkty na kanapki, ciasto w każdym turnusie kolonijnym  
- tygodniowy zestaw obiadowy zawiera co najmniej: trzy razy danie mięsne, dwa razy danie 

półmięsne, jeden raz ryba, jeden raz danie mączne 
 

 

 

............................, dnia ............................             ............................................................ 
(podpis i pieczęć osób uprawnionych do repre-
zentacji  lub posiadających pełnomocnictwo) 
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ROZDZIAŁ III 
PROJEKT UMOWY 

 
 

UMOWA nr ............................ 
 

 
zawarta w dniu ....................................... w Szczecinie pomiędzy: 
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie, mającym siedzibę przy ul. Matejki 
22, reprezentowanym przez: 
 
Dyrektora Oddziału                                 - dr inż. Zbigniewa Zalewskiego 
Głównego Księgowego                           - mgr Stanisława Kazimierczaka 
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
.............................................................................................................................................................. 
.................................................................... z siedzibą (zamieszkałym) .............................................. 
NIP .................................. REGON ......................odpis z właściwego rejestru ..................................,  
PESEL*...........................................................  
 
reprezentowanym przez: 
............................................. 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego oraz dokonania wyboru Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo za-
mówień publicznych (Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej p.z.p. 

 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest całodzienna obsługa gastronomiczna uczestników kolonii letnich 
w Ośrodku Kolonijnym w Lubinie, ul. Główna 7, w trakcie trwania 4 turnusów kolonijnych: 
a) terminy turnusów: 

- I  turnus 27.06.-11.07.2011r. - 15 dni 
- II  turnus 12.07.-26.07.2011r. - 15 dni  
- III  turnus 27.07.-10.08.2011r. - 15 dni 
- IV  turnus 11.08.-25.08.2011r. - 15 dni 

b) w jednym turnusie przebywać będzie ca.: 
- 157 dzieci w przedziale wieku od 6 do 13 lat, 
- 25 osób personelu pedagogicznego, medycznego i gospodarczego, 
- w pierwszym turnusie personel rozpoczyna pracę w dniu 26.06.2011r.  

c) przygotowywanie i wydawanie całodziennych posiłków w dwóch turach w następujących 
godzinach: 
- śniadanie  - godz.   900  i   930 
- obiad  - godz. 1330  i 1400 
- podwieczorek - wydany po obiedzie    
- kolacja  - godz. 1830  i 1900, 

2. Całodzienna obsługa gastronomiczna uczestników kolonii letnich obejmuje także: 
a) obsługę gastronomiczną dwóch ognisk w każdym turnusie, tj. przygotowanie produktów 

żywnościowych na ogniska,  
b) codzienne wydawanie wody butelkowanej od 0,5 l do 1 l dziennie dla każdego uczestnika, 
c) udostępnienie  dodatkowych produktów na kanapki dla dzieci po każdym śniadaniu i kolacji 

bez ograniczeń, jak: chleb, miód, dżem, nutella, itp., 
d) wydawanie paczek żywnościowych na podróż, wszystkim uczestnikom kolonii letniej,         

w ostatnim dniu każdego turnusu o godz. 600,  
e) w każdą niedzielę do porcji śniadaniowej dodawane ma być ciasto, 
f) w każdym turnusie w urodziny uczestnika kolonii – dziecka, przygotowanie ciasta porcjo-

wanego dla wszystkich uczestników. 
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3. Wykonawca będzie prowadził całodzienne wyżywienie uczestników kolonii, we wszystkie dni 
tygodnia w Ośrodku Kolonijno - Wypoczynkowym ZUS w Lubinie k. Międzyzdrojów, ul. Główna 
7, na warunkach wynikających z zapisów § 2 niniejszej umowy. 

4. Wykonawca, w ramach prowadzenia własnej działalności, oświadcza, że: 
a) posiada wszelkie wymagane uprawnienia i kwalifikacje, 
b) dysponuje narzędziami, wyposażeniem i urządzeniami technicznymi w celu realizacji za-

mówienia, 
c) dysponuje osobami, które będą odpowiedzialne za świadczenie usług będących przedmio-

tem zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie 
niezbędne do wykonania zamówienia oraz spełniają standardy sanitarno - epidemiologicz-
ne. 

 
 DZIERŻAWA WYPOSAŻENIA STOŁÓWKI 

§ 2 
1. Przedmiotem dzierżawy jest wyposażenie stołówki w Lubinie k/Międzyzdrojów ul. Główna 7. 
2. Przekazanie i odbiór wyposażenia stołówki Ośrodka Kolonijno-Wypoczynkowego w Lubinie 

(wykaz wyposażenia w zał. nr 1 do umowy) nastąpi w terminie do dnia ..................... na pod-
stawie protokołu przekazania i odbioru dzierżawionego wyposażenia - zał. nr 1 do umowy. 

3. Zamawiający obciąży Wykonawcę czynszem za każdy turnus kolonijny w wysokości:  
- 200,- zł brutto za dzierżawę wyposażenia stołówki w Lubinie, ul. Główna 7, 
- 100,- zł brutto za noclegi personelu wykonawcy.  
Zamawiający wystawi fakturę VAT, po zakończeniu każdego turnusu, płatną w terminie 14 dni 
od daty jej otrzymania przez Wykonawcę. 

4. Powyższe koszty Wykonawca winien wkalkulować w narzut kosztów przygotowywanych posił-
ków. 

5. Z chwilą przekazania urządzeń Wykonawca ponosi koszty zachowania w stanie niepogorszo-
nym przekazanego sprzętu i wyposażenia (w tym napraw) oraz jest odpowiedzialny za ich utra-
tę i uszkodzenie. 

6. Przed rozwiązaniem umowy przedmiot umowy winien być zwrócony na podstawie protokołu 
odbioru (zał. nr 1 do umowy) w stanie nie gorszym niż wynikający z prawidłowego używania. 
Wszystkie urządzenia powinny być sprawne technicznie. 

7. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać sali jadalnej dla innych celów jak spożywanie posiłków 
przez uczestników kolonii; Wykonawcy nie przysługuje prawo używania dzierżawionego wypo-
sażenia stołówki do innych celów niż wykonanie niniejszej umowy. 

8. Wykonawca dokona ubezpieczenia swojej działalności we własnym zakresie oraz ponosi od-
powiedzialność za straty lub szkody w wyposażeniu w pomieszczeniach jak również za szkody 
wyrządzone osobom trzecim i związane z działalnością w lokalu. 

9. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać żadnych cesji wierzytel-
ności związanych z realizacją umowy. 

 
TERMINY REALIZACJI 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług będących przedmiotem umowy w okresie 

od dnia 26.06.2011r. do 25.08.2011r. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku wystąpienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku 
może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach. W 
takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wy-
konania części umowy. 

3. W przypadku naruszenia warunków umowy, w tym: 
a) podwyższenia cen całodniowego wyżywienia, 
b) nieterminowego realizowania umowy, 
c) odmowy obsługi gastronomicznej. 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, po 
wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy na piśmie do zaniechania naruszeń        
i braku niezwłocznego wykonania usługi w sposób należyty.  
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PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) prowadzenia całodziennego wyżywienia zgodnie z przepisami ppoż., BHP, sanitarnymi         

i przepisami obowiązującymi w gastronomii dotyczącymi żywienia zbiorowego dzieci i mło-
dzieży w wieku szkolnym z zachowaniem min.: gramatury, wartości energetycznej i kalo-
ryczności, 

b) prowadzenia stołówki we własnym imieniu, na własny rachunek i ryzyko, zgodnie z przepi-
sami p. poż. i BHP, sanitarnymi i obowiązującymi w gastronomii,  

c) prowadzenia stołówki we wszystkie dni tygodnia w Ośrodku Kolonijnym w Lubinie, ul. Głów-
na 7 w trakcie trwania czterech turnusów kolonijnych, tj. w okresie od 26.06.2011r. do 
25.08.2011r.,  

d) korzystania z pomieszczeń i wyposażenia Zamawiającego w Lubinie, ul. Główna 7 na pod-
stawie protokołu przekazania i odbioru dzierżawionego wyposażenia stołówki – zał. nr 1 do 
umowy, 

e) posiadania (zawarcia) umowy na wywóz odpadów gastronomicznych (pokonsumpcyjnych)           
z Ośrodka Kolonijno - Wypoczynkowego w Lubinie, ul. Główna 7. Odbiór i utylizacja odpa-
dów pokonsumpcyjnych odbywać się będzie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 
prawa w zakresie produkcji i organizacji żywienia zbiorowego. 

f) wcześniejszego uzgadniania i prowadzenia żywienia w ścisłym uzgodnieniu z kierownikiem 
kolonii, co do ilości i jakości obsługi gastronomicznej, w tym do zmiany jadłospisów oraz 
zmian ilości i godzin wydawanych posiłków, 

g) przestrzegania zakazu sprzedawania i podawania napojów alkoholowych, 
h) przestrzegania warunków sanitarnych i higienicznych oraz innych obowiązujących przepi-

sów, w tym system HACCP, 
i) przedkładania do wglądu Zamawiającemu protokołów z kontroli sanitarnej lub innych służb 

oraz kwalifikacji zatrudnionych pracowników, 
j) umożliwienia przeprowadzenia inwentaryzacji przekazanego mienia zgodnie z załącznikiem 

do umowy i ponoszenia odpowiedzialność za wszelkie stwierdzone niedobory, 
k) utrzymywania czystości i estetyki w udostępnionych pomieszczeniach, w sposób zapewnia-

jący spełnienie warunków sanitarno – epidemiologicznych, 
l) dbałości o powierzony sprzęt i wyposażenie w tym do prowadzenia bieżącej konserwacji 

oraz napraw sprzętu i wyposażenia, 
m) naprawy szkód powstałych z własnej winy oraz szkód powstałych w skutek włamania, kra-

dzieży lub zalania, 
2. Zamawiający zobowiązany jest do: 

• udostępnienia pomieszczeń Zamawiającego wraz z wyposażeniem, 
• ogrzewania lokalu,  
• dostawy ciepłej i zimnej wody i jej odprowadzenia,  
• dostawy energii elektrycznej i gazowej 
• odprowadzania ścieków, odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów gastrono-

micznych, 
• ochrony ośrodka. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
a) wglądu do protokółów kontroli przeprowadzanych przez instytucje uprawnione do tego typu 

kontroli, 
b) przeprowadzania kontroli stanu użytkowanych pomieszczeń, wyposażenia i sprzętu, 
c) akceptacji, bądź nanoszenia uwag do sporządzonych przez Wykonawcę jadłospisów, 
d) wprowadzania zmian dotyczących ilości oraz godzin wydawanych posiłków dla uczestników 

kolonii. 
WARTOŚĆ UMOWY 

§ 5 
1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy ustala się wartość brutto, w wysokości ............ 

zł, słownie: ............................................................................................................................... zł 
2. Ceny jednostkowe brutto, podane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do 

umowy, są stałe w okresie realizacji umowy i zawierają wszystkie czynniki wpływające na ich 
wysokość oraz wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia. 

3. W przypadku mniejszej ilości uczestników w turnusie lub nie odbycia się któregoś z turnusów 
kolonijnych wysokość marży jest stała w trakcie realizacji zamówienia 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości kwoty, o której mowa w ust. 
1 



Obsługa gastronomiczna uczestników kolonii letnich w Lubinie organizowanych przez Oddział ZUS w Szczecinie 
 

370/PN/U/4/2011 

 

29/34 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy, w przypadku wy-
czerpania kwoty, o której mowa w ust. 1. 

 
ROZLICZENIE 

§ 6 
1. Należność będzie płatna po każdorazowym wykonaniu części zamówienia, tj. po każdym tur-

nusie kolonijnym, przelewem na rachunek Wykonawcy, w ciągu 30 dni od daty otrzymania fak-
tury VAT przez Zamawiającego.  

2. Podstawą zapłaty będą faktury VAT, wystawiane przez Wykonawcę po każdorazowym wyko-
naniu części zamówienia, tj. po każdym turnusie kolonijnym, z załączonym dziennym zesta-
wieniem wydanych posiłków (zał. nr 3 do umowy) zawierającym ilość wydanych posiłków        
w danym turnusie. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia i przedłożenia faktury za 
świadczone usługi, w terminie do 7 dni od daty zakończenia każdego turnusu. 

3. Zamawiający będzie dokonywać płatności za usługi świadczone przez Wykonawcę, przelewem 
na rachunek wskazany przez Wykonawcę, .................................................................................. 

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Faktury VAT należy wystawiać na: Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa,         

ul. Szamocka 3, 5; Oddział Szczecin ul. Matejki 22, 70 - 530 Szczecin. NIP: 521-301-72-28. 
6. Suma faktur, wystawianych po każdym turnusie, stanowi rozliczenie umowy i nie może prze-

kraczać kwoty określonej w § 5 ust. 1. 
 

KARY UMOWNE 
§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 
a) 5% wartości brutto za każdy turnus, za nienależyte wykonanie tego zamówienia. Przez 

nienależyte wykonanie zamówienia rozumie się w szczególności nieterminowe lub niewła-
ściwe wykonanie usługi lub jej części, 

b) 20% wartości brutto całości przedmiotu zamówienia określonego w § 5 ust. 1, za odstąpie-
nie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności przerwania 
ciągu działalności związanej z przedmiotem umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar z wynagrodzenia Wykonawcy objętego 
fakturami. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego powyżej wysokości 
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
WADY 

§ 8 
1. W przypadku dostarczenia posiłków wadliwych (np. nieświeżych, przeterminowanych, nie 

spełniających standardów higienicznych, kalorycznych itp.) Zamawiający zastrzega sobie pra-
wo zwrotu tych posiłków, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć posiłki wolne od wad        
w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do do-
konania zakupu obsługi gastronomicznej u innego podmiotu obciążając Wykonawcę kosztem 
zakupu. W takim przypadku należność zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. W przypadku dwukrotnej dostawy posiłków wadliwych Zamawiającemu przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

4. Wadliwość dostawy konkretnej partii posiłków udokumentowana zostanie w formie protokołu 
sporządzonego przez komisję wewnętrzną powołaną przez Zamawiającego. Protokół zostanie 
niezwłocznie przekazany Wykonawcy z możliwością sprawdzenia wadliwości posiłków przez 
Wykonawcę. 

PRZEDSTAWICIELE STRON 
§ 9 

1. Do współpracy z Zamawiającym ze strony Wykonawcy upoważniony jest: 
• .....................     tel. ......................................... 

2. Do współpracy z Wykonawcą ze strony Zamawiającego odpowiedzialnym za nadzór nad wy-
konaniem przedmiotu umowy oraz uprawnionym do potwierdzania należytego wykonania za-
mówienia upoważniony jest: 
- Kierownik kolonii,     tel. 91 328 42 76, fax. 91 328 41 51. 
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UBEZPIECZENIE 
§ 10 

1. W celu zabezpieczenia interesów Zamawiającego Wykonawca przedkłada w dniu podpisania 
umowy polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalno-
ści gastronomicznej objętej niniejszą umową, z sumą gwarancyjną nie niższą niż 250.000,00,   
z cesją odszkodowania na rzecz Zamawiającego, ważną na okres od dnia .......... do dnia 
.............., wystawioną przez ..................................................., o numerze ................................... 
Kserokopia polisy stanowi załącznik nr 4 do umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przedkładać Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przed terminem 
wygaśnięcia polisy, aktualną polisę pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, wraz z dowodem uiszczenia składki. 

 
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA UMOWY 

§ 11 
1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby 

trzecie. 
2. Powstałe w trakcie realizacji spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polu-

bownej, z priorytetem dobra przedmiotu umowy. 
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy kodek-

su cywilnego. 
5. Sądem właściwym do rozpoznania sporu powstałego na tle niniejszej umowy będzie sąd po-

wszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
6. Umowa jest zawarta zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. 
7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy 

dla Zamawiającego. 
 
 
Załączniki: 
1. protokół przekazania i odbioru dzierżawionego wyposażenia stołówki w Ośrodku Kolonijno-

Wypoczynkowym w Lubinie, ul. Główna 
2. formularz cenowy 
3. wzór zestawienia wydanych posiłków 
4. polisa OC  
 
  

Zamawiający:                                                       Wykonawca: 
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Załącznik nr 1 do umowy 
 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA I ODBIORU DZIERŻAWIONEGO WYPOSAŻENIA STOŁÓWKI  
W OŚRODKU KOLONIJNO-WPOCZYNKOWYM W LUBINIE, UL. GŁÓWNA  

 
1. W dniu …………………. W siedzibie Ośrodka Kolonijno-Wypoczynkowego Oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie,  
 

komisja w składzie: 
 

ze strony Zamawiający                                    ze strony Wykonawca     
    
       1. ……………………………………                  1. …………………………………………. 
 
       2. ……………………………………                   2. ………………………………………… 
 
dokonała przekazania i odbioru nw. dzierżawionego wyposażenia stołówki: 
Lp. Nazwa sprzętu Nr inwentarzowy Data przychodu 
                          „T”   ŚRODKI TRWAŁE -ROS   
1.  Patelnia elektryczna  T578-0000/2 16.07.2003r. 
2. Piec piekarnik elektryczny, konwekcyjny T578-0000/3 28.12.2004r. 
3. Bemar T578-0000/4 30.12.2004r. 
4. Kuchnia elektryczna T578-0250/1 13.10.2005r. 
5. Patelnia elektryczna T578-0250/2 13.10.2005r. 
6. Kociołki uchylne T578-0250/3 13.10.2005r. 
7. Robot z przystawkami T808-0510/67 18.12.1996r. 
8. Kocioł gazowy T808-0510/68 18.12.1996r. 
9. Kocioł gazowy T808-0510/69 18.12.1996r. 
                   „T” ŚRODKI TRWAŁE - KOLONIA   
1. Zmywarka T808-0250/2 01.03.2000r. 
 „W” NISKOCENNE ŚRODKI TRWAŁE - ROS   
1. Zestaw kuchenny (stół + zlewozmywak) W578-0510/1 30.12.2004r. 
2. Maszyna do mielenia mięsa W578-0510/3 30.04.2004r. 
3. Wózek kuchenny W790-0330/30 31.10.2001r. 
4. Stół przelotowy do zmywarki W808-0110/387 14.05.2001r. 
5. Stół przelotowy do zmywarki W808-0110/388 14.05.2001r. 
6. Regał W808-0150/32 18.12.1996r. 
7. Regał W808-0150/214 17.06.2002r. 
8. Chłodziarka W808-0510/71 18.12.1996r. 
9. Chłodziarka W808-0510/72 18.12.1996r. 
10. Szafa chłodnicza W808-0510/74 18.12.1996r. 
11. Szafa chłodnicza W808-0510/75 18.12.1996r. 
12. Jarzyniarka W808-0510/76 18.12.1996r. 
13. Basen zlewozmywak W808-0510/78 18.12.1996r. 
14. Regał kuchenny W808-0510/80 18.12.1996r. 
15. Regał kuchenny W808-0510/81 18.12.1996r. 
16. Stół kuchenny W808-0510/83 18.12.1996r. 
17. Stół kuchenny W808-0510/84 18.12.1996r. 
18. Stół kuchenny W808-0510/85 18.12.1996r. 
19. Stół kuchenny W808-0510/86 18.12.1996r. 
20. Okap wentylacyjny W808-0510/87 18.12.1996r. 
21. Szafka kuchenna W808-0510/88 18.12.1996r. 
22. Regał kuchenny W808-0510/90 18.12.1996r. 
23. Basen z osłonami W808-0510/91 18.12.1996r. 
24. Regał kuchenny W808-0510/92 18.12.1996r. 
25. Zlewozmywak 3 komorowy W808-0510/93 18.12.1996r. 
26. Basen W808-0510/94 18.12.1996r. 
27. Stół kuchenny  W808-0510/95 18.12.1996r. 
28. Regał kuchenny  W808-0510/96 18.12.1996r. 
29. Waga pełnouchylna W808-0510/123 30.06.2000r. 
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          „W” NISKOCENNE ŚRODKI TRWAŁE - KOLONIA  
1. Szafa przelotowa W808-0251/1 01.03.2000r. 
2. Szafa przelotowa W808-0251/2 01.03.2000r. 
3. Zamrażarka W808-0510/3 23.06.2004r. 
4. Zamrażarka skrzyniowa W808-0510/4 23.06.2004r. 
5. Piec konwekcyjny do mięsa i drobiu W808-0510/5 08.07.2004r. 
6. Piekarnik cukierniczy W808-0510/6 08.07.204r. 
7. Zespół sterujący do pieców  W808-0510/7 08.07.2004r. 
8. Piec konwekcyjny do ryb W808-0510/8 08.07.2004r. 
9. Termoobieg W808-0510/9 08.07.2004r. 
10. Stelaż    W808-0510/10 08.07.2004r. 
11. Naświetlacz W808-0510/12 21.12.2004r. 
12. Krajalnica żywności W8080525/1 09.12.2004r. 
13. Termos W808-0651/5 01.03.2000r. 
14. Termos  W808-0651/6 01.03.2000r. 
  „D” POZABILANSOWE ŚRODKI TRWAŁE  - ROS  
1. Kloc masarski  D808-0151/61 18.12.1996r. 
2. Mikrofala D808-0151/120 06.06.2000r. 
3. Taboret kuchenny D808-0151/124 30.06.2000r. 
4. Taboret kuchenny D808-0151/125 30.06.2000r. 
5. Taboret kuchenny  D808-0151/126 30.06.2000r. 
6. Taboret elektryczny D808-0510/1 20.07.2009r. 
7. Obieraczka D808-0525/77 18.12.1996r. 
  „D” POZABILANSOWE ŚRODKI TRWAŁE  - KOLONIA  
1. Radiomagnetofon+ CD D629-0310/10 07.06.2001r. 
 
2. Komisja posiada / nie posiada następujące uwagi ………………………………………… 
 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
3. Wyposażenie zostało przekazane / nie przekazane ze względu na : ……………………. 
 

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

 
Zamawiający                                                               Wykonawca 
 
1. ……………………………………                               1. ……………………………………… 
 
2. ……………………………………                               2. ……………………………………… 
 



Obsługa gastronomiczna uczestników kolonii letnich w Lubinie organizowanych przez Oddział ZUS w Szczecinie 
 

370/PN/U/4/2011 

 

33/34 

Załącznik nr 2 do umowy 
FORMULARZ CENOWY 

............................................................ 
     (pieczęć Wykonawcy) 
 
 

Przedmiot zamówienia 

Koszt  
wsadu 

surowca 
(zł) 

Wysokość 
marży brutto 

(zł) 

Cena jednost-
kowa brutto 

(zł) 

Koszt całodzienne-
go wyżywienia 

brutto jednej osoby 
(zł) 

Jm 
Ilość osobodni 

w jednym 
turnusie  

Ilość osobodni 
w 4 turnusach  

Wartość brutto        
w okresie 26.06. – 
25.08.2011r. (zł) 
(kol. 5 x kol. 8) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

śniadanie 3,40  

obiad 7,00  

podwieczo-
rek 

1,20 
 

Całodzienne wyżywienie uczestnika 
kolonii 
 
w każdym turnusie: 
- produkty na 2 ogniska, 
- paczka żywnościowa, 
- woda w jednorazowych butelkach od 0,5 

l do 1 l dziennie, 
- dodatkowe produkty na kanapki, 

- ciasta, 
- w urodziny uczestnika kolonii – dziecka 

przygotowanie ciasta porcjowanego. 
Koszt ujęty w całodziennym wyżywieniu na 
każdym turnusie kolacja 3,40 

 

 

 

oso-
bo-

dzień 

I turnus 2755 

II turnus 2730 

III turnus 2730 

IV turnus 2730 

10945  

Razem: 
(kol. 9) 

 

 

............................, dnia ............................                                                                                                           .................................................................. 
                                                                                                                                                                                                          (podpis i pieczęć osób uprawnionych do reprezentacji  
                                                                                                                                                                                                                    lub posiadających pełnomocnictwo) 

       UWAGA: 
- podwieczorek, wydawany po obiedzie, zawiera ca najmniej dwa produkty żywnościowe, tj. zawsze owoce i np. pączek, batonik, paczka cukierków, soczek w 

kartoniku; 
- w cenę wliczone są art. spożywcze na: 2 ogniska, 1 paczkę żywnościową na podróż, wodę butelkowaną, dodatkowe produkty na kanapki, ciasto w każdym tur-

nusie kolonijnym;  
- tygodniowy zestaw obiadowy zawiera co najmniej: trzy razy danie mięsne, dwa razy danie półmięsne, jeden raz ryba, jeden raz danie mączne; 
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Załącznik nr 3 do umowy 

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

(pieczęć Wykonawcy) 

 
 
 

ZESTAWIENIE WYDANYCH POSIŁKÓW W …….  TURNUSIE W OKRESIE OD …………….. DO ………………….. 
 
 

Lp. Data Śniadanie/Ilość Obiad/Ilość Podwieczorek/Ilość Kolacja/Ilość 
Paczka  

żywnościowa/Ilość 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       

 Razem       

 
 
.......................           ..................................................................... 
       Wykonawca                                                                                                                                                                                                            potwierdzenie kierownika kolonii 


