
Chrzanów, dnia 1 grudnia 2020 r. 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej  

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie (zwany dalej POWDiR), 
reprezentowany przez Dyrektora Wojciecha Talowskiego zaprasza do złożenia ofert na zakup 
i dostawę żywności na potrzeby Ośrodka o szacunkowej wartości nieprzekraczającej 
równowartości kwoty 30 tys. euro netto. Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz.U.z 
2013rpoz. 907 z póź. zm. 

 

1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 
żywności wg pakietów  na potrzeby stołówki POWDiR. Każdy oferent może złożyć tylko 
jedną ofertę na wszystkie lub wybrane pakiety.  

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 żywność będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać warunkom 
jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami, Polskimi Normami, prawem 
żywnościowym oraz z obowiązującymi zasadami GMP/GHP i systemu HACCP lub 
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem żywności zgodnym z ISO 22000:2005 

 Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości 
dostarczonej żywności do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do 
spożycia określonych na czytelnych etykietach. 

 W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy 
handlowej Zamawiający odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamacje 
osobiście lub telefonicznie w dniu dostawy. Reklamacja powinna być 
zrealizowana w ciągu 1 dnia od daty jej zgłoszenia . Wykonawca podpisuje odbiór 
żywności nie spełniającej wymagań.  

 Wykonawca zobowiązuje się przekazywać żywność bezpośrednio osobie 
upoważnionej do odbioru i kontroli ilościowej i jakościowej. Nie dopuszcza się 
pozostawiania żywności przez Wykonawcę osobom nieupoważnionym. Odbiór 
ilościowo‐jakościowy dostarczonej żywności, będzie potwierdzany przez 
upoważnionego pracownika Zamawiającego. Nie dopuszcza się przyjęcia towaru 
bez ważnego dowodu dostawy, tj. ilości dostarczonego towaru (szt. lub kg), cen 
jednostkowych i wartości. 

 Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia przy dostawie wszystkich 
niezbędnych informacji w celu dokonania oceny ilościowo‐jakościowej odbieranej 
żywności.  



 Podane w formularzu ofertowym i opisie przedmiotu zamówienia ilości stanowią 
szacunkowe zapotrzebowanie, jakie Zamawiający przewiduje zakupić w okresie 
obowiązywania umowy. Z tytułu niezrealizowania wskazanych w formularzu 
ofertowym i opisie przedmiotu zamówienia ilości Wykonawcy nie będą 
przysługiwały roszczenia przeciw Zamawiającemu. Zamawiający może dokonać 
zmiany asortymentowej określonej w przedmiocie zamówienia w ramach limitu 
finansowego. Szczegółowa ilość zamawianych artykułów będzie określana 
każdorazowo jednostkowymi zamówieniami. 

 Wykonawca dostarczać będzie żywność do Zamawiającego własnym środkiem 
transportu spełniającym warunki zgodne z zasadami GMP/GHP (do wglądu: 
dopuszczenie środka transportu przez PPiS do przewozu żywności) na własny 
koszt i ryzyko w godz. 6:00 – 14:00 następnego dnia po dniu złożenia zamówienia 
bezpośrednio do magazynu żywnościowego. 

 Dysponenci i kierowcy Wykonawcy winni posiadać aktualne świadectwa zdrowia, 
decyzje sanitarne na środki transportu oraz czystą odzież ochronną. 

 Dostawa żywności następować będzie na podstawie zamówień składanych 
Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie lub osobiście. W zamówieniu 
Zamawiający przekaże rodzaj i ilość zamawianej żywności jaka ma być 
dostarczona. W szczególnych przypadkach, wynikających z potrzeby 
Zamawiającego, Wykonawca winien przyjąć doraźne zamówienie w trybie pilnej 
realizacji. 

 Odległość między zamawiającym a siedzibą hurtowni ma być nie większa niż 
60km aby zapewnić ciągłość i dostępność dostaw. 

 

3. Warunki realizacji zadania 

 Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia 

 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu powinien spełniać następujące 
warunki:  

 posiadać uprawnienia do wykonywania dostaw żywności wynikające z 
właściwego rejestru albo wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, 

 posiadać wiedzę i doświadczenie w dostawie żywności, 

 dysponować transportem do przewozu żywności  odpowiadającym  wymogom 
HACCP, 

 dysponować osobami  zdolnymi do dostawy żywności. 

4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r. 

• Zamówienie będzie składane codziennie, telefonicznie przez osobę upoważnioną 
wg bieżących potrzeb Zamawiającego 



• Termin płatności musi wynosi 14 dni licząc od dnia dostawy towaru i wystawienia 
faktury. 

 

5. Kryteria wyboru: 

 cena – 100% 

6. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania firmy na zewnątrz. 

7. Oferta winna zawierać cenę brutto oraz wartość brutto całego zamówienia wg 
określonego pakietu. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Kosztorys ofertowy” 

(zał. nr 2) w danym pakiecie. 

8. Oferta winna być sporządzona na drukach - załącznikach do niniejszego zapytania 
i złożona w siedzibie Zamawiającego w  Powiatowym Ośrodku Wsparcia Dziecka i 
Rodziny w Chrzanowie,  przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 10 (sekretariat) lub przesłana 
drogą mailową adres: powdir.chrzanow@wp.pl do dnia 16.12.2020 r. do godziny 
12:00. 

9. Wykonawca wyłonionej oferty zostanie poinformowany telefonicznie.  

10. Osobą do kontaktu z oferentami jest: Magdalena Chodlewska - intendentka,   
tel. 32 646 71 88, 662 336 308.  

11. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą 
ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym. 

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania 
bez podania przyczyn. 

 

 


