
 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

IM.2601.224.2014 
 

WEDŁUG ROZDZIELNIKA / DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro 
 
Zamawiający: 
Powiat Krapkowicki 
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1 
www.bip.powiatkrapkowicki.pl  
 

Wydział Rozwoju i Współpracy 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

(wydział merytoryczny) 

tel. (077) 40 74 300, fax (077) 40 74 332 
e-mail: inwestycje@powiatkrapkowicki.pl 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: 

Przygotowywanie i dostawa zestawów kawowych dla uczestników projektu pn. ,,Kompleksowe 
wspomaganie szkół i przedszkoli w zakresie doskonalenia nauczycieli w powiecie krapkowickim” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 3, Działanie 3.5 - Wysoko wykwalifikowane kadry 
oświaty - realizowanego przez Powiat Krapkowicki. 

Rodzaj zamówienia: usługa 

(usługa/dostawa/robota budowlana) 

I. Określenie przedmiotu zamówienia: 

Usługa będzie realizowana w miejscach wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z wykazem tj.: 
 
Lp. Miejsce wykonywania usługi Adres 

1. Przedszkole w Strzeleczkach Publiczne Przedszkole z OI w Strzeleczkach 
ul. Dworcowa 3, 47-364 Strzeleczki 

2. Przedszkole w Walcach Publiczne Przedszkole w Walcach 
ul. Konopnickiej 6, 47-344 Walce 

3. Przedszkole nr 6 w Krapkowicach Przedszkole Publiczne nr 6 im. Tęczowa Szósteczka w Krapkowicach 
ul. Buczka 11, 47-303 Krapkowice 

4. Przedszkole nr 1 w Gogolinie Publiczne Przedszkole nr 1 
ul. Szpitalna 4, 47-320 Gogolin 

5. Przedszkole nr 3 w Zdzieszowicach Publiczne Przedszkole nr 3 
ul. Zielona 19a, 47-330 Zdzieszowice 

6. PSP w Januszkowicach Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach 
ul. Lesińska 6, Januszkowie, 47-330 Zdzieszowice 

7. PSP nr 1 w Zdzieszowicach Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 
ul. B. Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice 

8. PSP w Dobrej Szkoła Podstawowa w Dobrej 
ul. Szkolna 37, 47-364 Strzeleczki 

9. PSP nr4 w Krapkowicach Publiczna Szkoła podstawowa nr 4 w Krapkowicach 
ul. Żeromskiego 34, 47-303 Krapkowice 
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10. PSP nr 2 w Gogolinie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 
ul. Strzelecka 39, 47-320 Gogolin 

11. PSP w Malni Publiczna Szkoła Podstawowa w Malni 
ul. Podgórna 3, 47-316 Górażdże 

12. PSP w Górażdżach Szkoła  Podstawowa w Górażdżach 
ul. Chorulska 5,47-316 Górażdże 

13. ZSP w Dąbrówce Publiczna Szkoła Podstawowa Dąbrówce  Górnej 
ul. Chrobrego 15, Rogów Opolski, 47-300 Krapkowice 

14. PSP w Żywocicach Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach 
ul. Średnia48, Żywocice, 47-300 Krapkowice 

15. PSP w Walcach Publiczna Szkoła Podstawowa w Walcach 
ul. Lipowa 2, 47-344 Walce 

16. PSP w Racławiczkach Szkoła Podstawowa w Racławiczkach 
ul. Szkolna 6, 47- 370 Zielina 

17. SPSP w Steblowie SPSP w Steblowie 
ul. Szkolna 2, Steblów, 47-300 Krapkowice 

18. PSP w Komornikach Szkoła Podstawowa w Komornikach 
ul. Szkolna 4, 47-364 Strzeleczki 

19. PG w Gogolinie Publiczne Gimnazjum w Gogolinie 
ul. Szkolna 27, 47-320 Gogolin 

20. PG nr1 w Krapkowicach Publiczne Sportowe Gimnazjum Nr 1 w Krapkowicach 
Os. XXX – lecia 24, 47-303 Krapkowice 

21. PG w Zdzieszowicach Publiczne Gimnazjum 
ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice 

22. PG w Walcach Publiczne Gimnazjum w Walcach 
ul. Lipowa 2, 47-344 Walce 

23. PG w Strzeleczkach Gimnazjum Strzeleczki 
ul. Sienkiewicza 37, 47-364 Strzeleczki 

24. Technikum w ZSZ Krapkowicach Zespół  Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach 
ul. Zamkowa 5,47-300 Krapkowice 

25. LO w Krapkowicach Zespół Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach 
ul. Ks. Duszy 7, 47-303 Krapkowicach 

26. ZSZ w Zdzieszowicach Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach 
ul. Góry Św. Anny 21 A, 47-330 Zdzieszowice 

27. PSP nr  3   w Zdzieszowicach Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 
ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice 

28. Zespół Szkolno – Przedszkolny Zespół Szkolno Przedszkolny w Kórnicy 
ul. Główna 2, 47-300 Krapkowice 

29. PSP Nr 1 w Krapkowicach Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach 
ul. Szkolna 3, 47-300 Krapkowice 

30. Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach 

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice 

 

1. Liczba zajęć w kolejnych latach z podaniem ilości osób uczestniczących:  
w 2014 r. 
29 zajęć warsztatowych dla grup średnio około 22 osobowych  
1 warsztat dla 4 grup – razem 87 nauczycieli 
(nie więcej niż 660 zestawów kawowych) 
Razem w 2014 r.  - 33 spotkania  
w 2015 r. 
29 zajęć warsztatowych dla grup średnio około 22 osobowych 
29 wykładów dla grupy średnio około 22 nauczycieli 
1 warsztat dla 4 grup – razem 87 nauczycieli 
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1 wykład dla 4 grup – razem 87 nauczycieli  
(nie więcej niż 1320 zestawów kawowych) 
Razem w 2015 r. - 66 spotkań  

2. Usługa świadczona będzie w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 17:00 w okresie 
obowiązywania umowy, zgodnie z harmonogramem zajęć. 

3. Zestaw kawowy będzie się składał z: 
- kawy rozpuszczalnej – 200 ml/osobę 
- herbaty – 200 ml/osobę 
- cukru – 10g/osobę 
- śmietanki do kawy –  5-10g/osobę 
- ciasta/ciastek – 100g/osobę 
- owoców 200g/osobę 
- kanapek 2 szt./osobę 
w skład zestawów wchodzi również: kubek termiczny jednorazowy, talerzyk jednorazowy, 
łyżeczka. 

4. Zamawiający ma prawo kontroli jakości i ilości wydawany zestawów kawowych oraz prawo 
odmowy zapłaty za zestawy niespełniające kryteriów jakościowych. 

5. Termin i miejsce dostawy zestawów kawowych zostaną przedstawiane Wykonawcy przez 
Zamawiającego z wyprzedzeniem w formie miesięcznych harmonogramów. 

6. Łączna liczba zestawów kawowych będzie zgodna z liczbą uczestników w danym dniu 
szkoleniowym. Ostateczna ilość osób, które będą korzystały z usługi, oraz miejsce prowadzenia 
zajęć, do którego należy dostarczyć catering, podane zostaną telefonicznie przez wykładowcę na 
danych zajęciach niezwłocznie po sporządzeniu listy obecności. Od momentu otrzymania takiej 
informacji Wykonawca przygotowuje i dostarcza ilość zestawów kawowych zmniejszoną o liczbę 
nieobecnych uczestników w danym dniu szkoleniowym. 

7. Wykonawca, który złoży ofertę na realizację przedmiotu zamówienia, musi wziąć pod uwagę fakt, 
że ze względu na realizację ww. projektu, zajęcia projektowe mogą odbywać się w tym samym 
czasie w kilku różnych miejscowościach. Oznacza to, że może wystąpić taka sytuacja, kiedy trzeba 
będzie w jednym dniu w podobnym przedziale godzinowym dostarczyć zestawy kawowe do kilku 
różnych miejsc. Możliwa jest również sytuacja, kiedy w danym dniu żadna z grup nie będzie miała 
zajęć projektowych. 

8. Płatność za usługę nastąpi po jej zrealizowaniu w danym miesiącu. Ostateczny koszt usługi 
uzależniony będzie od liczby uczestników korzystających z zestawów kawowych. Wykonawca 
zobowiązany jest do przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją usługi do dnia 
31 grudnia 2020 r. W przypadku kontroli Zamawiającego przez organ do tego uprawniony, 
Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia dokumentów, w tym dokumentów finansowych 
w związku z realizacją podpisanej na usługę umowy. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych; 

II. Termin wykonania zamówienia: 

Pożądany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 15 maja 2015 r.  

III Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia : 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie 
zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, pok. nr 110 lub 
telefonicznie pod numerem tel. 077/40 74 342 

Osobami uprawnionymi ze strony zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są: 
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1) Łukasz Bordak - w sprawach merytorycznych –Inspektor w Wydziale Rozwoju i Współpracy, 
tel. 077/ 40 74 342, pok. 110 

2) Iwona Kręcichwost – w sprawach proceduralnych – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Mienia, 
tel. 077/ 40 74 310, pok. 115 

w godzinach pracy tut. Urzędu. 

IV. Warunki i dokumenty wymagane od Wykonawców i sposób dokonania oceny ich spełnienia 

WARUNKI 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym 
okresie, zrealizował co najmniej jedną usługę przygotowywania i dostawy zestawów kawowych, 
której wartość przekracza kwotę 15.000,00 zł brutto. 

DOKUMENTY 

1) W celu potwierdzenia, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca 
obowiązany jest przedłożyć: 

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 
1 ustawy - załącznik nr 2 

b) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia o którym mowa w punkcie IV.1 zaproszenia do składania ofert 
wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane 
należycie - załącznik nr 4, 

2) W celu potwierdzenia, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć następujące dokumenty: 
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3, 

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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert  

3) Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą: 

a) wypełniony Formularz ofertowy - Załącznik nr 1, 

b) wypełniony Formularz cenowy- Załącznik nr 1A, 

b) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

c) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do 
reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów 
rejestrowych – postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania 
Wykonawcy powołanego i funkcjonującego na podstawie przepisów ustaw. 

2. Dokumenty, o których mowa wyżej, należy przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, z tym, że pełnomocnictwo udzielone osobie 
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reprezentującej Wykonawcę składane przez Wykonawcę powinno być złożone w oryginale lub 
kserokopii poświadczonej notarialnie. 

3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno 
być udzielone przez wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oraz zostać 
przedłożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie. 

V. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej: 

1. Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy zamówienia w „Formularzu cenowym” 
stanowiącym załącznik Nr 1A do zaproszenia. 

2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

3. Cena w poszczególnych pozycjach tabeli – załącznik Nr 1A, oraz cena oferty winny być wyrażone 
w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Nie dopuszcza się rozliczania 
w walutach obcych. 

4. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu 
zamówienia tj. koszt surowców, koszt transportu do wyznaczonych miejsc, koszt utylizacji 
odpadów, zatrudnienia personelu i inne odnoszące się do przedmiotu zamówienia. 

5. Wynagrodzenie ogółem za wykonanie usługi będzie miało charakter kosztorysowy. 
6. Ostateczna wartość wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ilości rzeczywiście wykonanych 

usług oraz ceny jednostkowe zaoferowane za poszczególne rodzaje posiłków przez wykonawcę 
w druku ,,Formularz cenowy”. 

7. Ceny jednostkowe i czynniki cenotwórcze określone przez wykonawcę w ofercie, nie będą 
zmieniane w toku realizacji umowy i nie będą podlegały waloryzacji. 

8. Wykonawca uwzględni w obliczeniu ceny koszt i ryzyko dostarczenia dostaw do miejsca 
wskazanego przez zamawiającego. 

9. Cenę ofertową w druku ,,Formularz cenowy” dla poszczególnych części składających się na 
przedmiot zamówienia należy wyliczyć wg następujących zasad: 
1) wykonawca może przedstawić tylko jedną cenę jednostkową brutto dla danej pozycji 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
2) należy pomnożyć szacunkową ilość posiłków przez oferowaną cenę jednostkową brutto, 
3) upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych brutto, 
4) prawidłowe ustalenie stawki i kwoty podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. 

10. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 
warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia. 

11. Cena oferty winna uwzględniać stawkę podatku VAT obowiązującą na termin składania ofert. 
Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia, ze 
stawką podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia faktury. 

12. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  

13. Do porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łącznie wartość brutto 
zamówienia uwzględniającą rabaty i koszty usługi.  

14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
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VI. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: 

1. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował jedynym 
kryterium jakim jest cena – 100%. 

2. Pojęcie ceny oraz sposób jej obliczenia zostały określone w części V niniejszego zaproszenia do 
złożenia oferty. 

3. Liczba punktów przyznanych dla danego kryterium zostanie wyliczona według następującego 
wzoru: 

 
Cena najniższa przedstawiona przez wykonawców za całość zamówienia 

C =  ---------------------------------------------------------------------------------------------------x 100 % 
Cena oferty badanej 

 

4. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających 
odrzuceniu. 

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów 
obliczonych wg powyższych zasad. 

VII. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione wymagania 
udziału w postępowaniu oraz jest z najniższą ceną.  

VIII. Forma, miejsce i termin złożenia oferty: 

1. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Oferta powinna być złożona zgodnie z formularzem ofertowym Załącznik Nr 1 oraz formularzem 

cenowym Załącznik Nr 1A. 
3. Oferta powinna zawierać dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdz. IV zaproszenia do 

złożenia oferty. 
4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką pisarską oraz 

podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania 
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

5. Wszelkie poprawki treści oferty powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby 
uprawnionej. 

6. Każdy z wykonawców może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 
7. Wszystkie strony oferty powinny być złożone w jedną całość i umieszczone w nieprzejrzystym 

opakowaniu. 
8. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 26 listopada 2014 r., do godz. 1000  

w siedzibie zamawiającego w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, w Biurze Obsługi Klienta 
osobiście lub pocztą na adres zamawiającego, na kopercie należy umieścić nazwę i adres 
wykonawcy, nazwę i adres zamawiającego oraz napis: Przygotowywanie i dostawa zestawów 
kawowych dla uczestników projektu pn. „Usługa cateringowa dla uczestników projektu 
pn. ,,Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w zakresie doskonalenia nauczycieli 
w powiecie krapkowickim”. 

9. Oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez 
otwierania. 

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem 
upływu do jej składania. 
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IX. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26 listopada 2014 r. o godz. 1015 w siedzibie zamawiającego, 
pokój nr 115 

X. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres 
wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego w Krapkowicach www.bip.powiatkrapkowicki.pl 

XI. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: 

1. W terminie wskazanym przez zamawiającego wybrany wykonawca zobowiązany jest do zawarcia 
umowy o treści zgodnej z załączonym wzorem i na warunkach złożonej oferty; 

2. Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia, że uchyla się od podpisania umowy, dostarczy najpóźniej 
w dniu podpisania umowy: 
1) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpisy pod umową do 

występowania w imieniu wykonawcy i możliwości zawarcia umowy z zamawiającym (np. 
pełnomocnictwo), jeżeli nie wynika to z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

2) aktualną decyzję właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 
dotyczącą wpisu do rejestru zakładów, o których mowa w art. 61 ustawy o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia. 

3. umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. 

W załączeniu: 

załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy 
załącznik Nr 1A - Formularz cenowy 
załącznik Nr 2 - Oświadczenie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  
załącznik Nr 3 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych usług 
załącznik Nr 5 – istotne postanowienia umowy 
 
 

Iwona Kręcichwost 
___________________________ 
podpis osoby przygotowującej 

 
Krapkowice, dnia 2014-11-20 
 
 

/-/Z up. Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
Sabina Gorzkulla - Kotzot 
Wicestarosta Krapkowicki 

 

……………………………………………………………….. 
        podpis zamawiającego 
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Znak sprawy: IM.2601.224.2014     Załącznik nr 1 do zaproszenia 
 
 
 
…………………………………………. 
(pieczęć firmy wykonawcy) 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przygotowywane i dostawę zestawów 
kawowych dla uczestników projektu pn. ,,Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w zakresie 
doskonalenia nauczycieli w powiecie krapkowickim”: 

 
1. Oferujemy wykonanie usługi, zgodnie z wymogami zaproszenia do składania ofert za cenę: 

brutto za całość zamówienia: ………………....zł (słownie: …………………………………………………….….), 
1. Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 15 maja 2015 r. 
2. Oświadczamy, że akceptujemy zawarte w „zaproszeniu do składania ofert” warunki umowy. 

W przypadku wyboru naszej propozycji cenowej, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 
warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert. 

3. Oświadczamy, że: 

1) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi, 

2) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także 
pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia,  

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
przedmiotowego zamówienia. 

4. Oświadczam, że jestem związany niniejsza ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego 
do składania ofert.  

2) Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami - bez udziału podwykonawców – 
z udziałem podwykonawców* (jeśli tak, to wymienić część zamówienia, która będzie 
wykonywana przez podwykonawcę: .................................................................................................) 

4. Załącznikami do niniejszej oferty cenowej są: 

a) ................................................................................................. 

b) ................................................................................................. 

c) ................................................................................................. 

d) ................................................................................................. 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
____________________, dnia  _____  2014 

 
_________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
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Znak sprawy: IM.2601.224.2014            Załącznik nr 1A do zaproszenia 

 
 
…………………………………………. 
(pieczęć firmy wykonawcy) 

FORMULARZ CENOWY 

Lp. Nazwa asortymentu Ilość/osobę 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Przewidywana ilość 
osób uczestniczących 

w spotkaniach w latach 
2014-2015 

Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 

Serwis kawowy 
1.  kawa rozpuszczalna 200 ml 

2.  herbata 200 ml 

3.  cukier 10 g 

4.  śmietanka do kawy 5-10 g 

5.  Ciasto/ciastka 100 g 

6.  Owoce 200g 

7.  Kanapki 2 szt. 

8.  kubek termiczny jednorazowy, talerzyk jednorazowy i łyżeczka 1980 szt. 

 1980  

ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO  

 

UWAGA: wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku. Wartość z pozycji „WARTOŚĆ OGÓŁEM” należy przenieść do Formularza ofertowego. 

 

………………………….………………….…………………………………….. 
(data i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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Znak sprawy: IM.2601.224.2014     Załącznik nr 2 do zaproszenia 

 

 
 

…………………………………………. 
(pieczęć firmy wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE 
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 
Oświadczam, że: 

 

spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

przygotowywanie i dostawę zestawów kawowych dla uczestników projektu pn ,,Kompleksowe 

wspomaganie szkół i przedszkoli w zakresie doskonalenia nauczycieli w powiecie krapkowickim”, 

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. 

 

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

miejscowość, data 

 
 
 

......................................................................... 
(podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
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Znak sprawy: IM.2601.224.2014     Załącznik nr 3 do zaproszenia 

 
 
 

…………………………………………. 
(pieczęć firmy wykonawcy) 

 

 
OŚWIADCZENIE 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 

 

 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

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

miejscowość, data 

 
 
 
 
 

......................................................................... 
(podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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Znak sprawy: IM.2601.224.2014           Załącznik nr 4 do zaproszenia 

 
 

…………………………………………. 
(pieczęć firmy wykonawcy) 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG  
 

L.p. Nazwa usługi 
Nazwa odbiorcy i  miejsce 

wykonywanych usług 
Okres wykonywania usług 

(od dzień-miesiąc-rok do dzień-miesiąc–rok) 
Wartość usługi 

     

 
*Do wykazu należy załączyć dowody, potwierdzające czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 
Uwaga: 
1. Dowodami, o których mowa powyżej są: 

1) poświadczenie; 
2) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym 
mowa w pkt. 1)  

2. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego usługi, wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma 
obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

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

miejscowość, data 
______________________________ 

(podpis osoby upoważnionej) 



Załącznik nr 5 do zaproszenia 
 

Istotne postanowienia umowy 
 
zawarta w dniu …………………..…….. r. w Krapkowicach pomiędzy  
Powiatem Krapkowickim z siedzibą ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice,  
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym 
a ....................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą  
 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy bez stosowania ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) stosownie do art. 
4 pkt 8 tej ustawy, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy 
określony w § 1: 
 

§ 1 
Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania i dostawy zestawów kawowych dla uczestników 
projektu pn.: „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w zakresie doskonalenia nauczycieli 
w powiecie krapkowickim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Działanie 3.5. 
 

§ 2 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania zestawów kawowych o najwyższym standardzie na 
bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP. 
 

§ 3 

1. Dostawa zestawów kawowych będzie wykonywana w dni powszednie w godzinach od 12.00 do 
17.00 zgodnie z przygotowanym przez Zamawiającego miesięcznym harmonogramem 
określającym dni dostaw zestawów kawowych w poszczególnych miesiącach trwania umowy.  

2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 będzie ustalany z Wykonawcą na piśmie do 28 dnia 
każdego miesiąca. 

3. Zamawiający może dokonywać zmian w harmonogramie informując o tym niezwłocznie 
Wykonawcę na piśmie przy czym za zachowanie formy pisemnej strony przyjmują także 
przekazanie informacji faxem na nr ………………. lub na adres email ………………………… 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zestawy kawowe we własnych naczyniach 
5. Zestawy kawowe wydawane będą w ilości: 1 zestaw kawowy w każdym dniu szkolenia na jedną 

osobę zgodnie z liczbą osób uczestniczących w szkoleniu w danym dniu. 
6. Ilość zestawów kawowych na każdy dzień oraz godzinę ich dostarczenia ustalać będzie wykładowca 

prowadzący dane zajęcia w ramach projektu. Informacje wykładowca przekazywać będzie 
Wykonawcy w formie telefonicznej na nr ……………………………., niezwłocznie po rozpoczęciu zajęć. 
Ostateczna ilość osób, które będą korzystały z usługi w danym dniu zostanie podana Wykonawcy 
nie później niż na 2 godz. przed dostarczeniem zestawów kawowych.. 

7. Miejscem dostarczenia zestawów będzie miejsce wskazane przez Zamawiającego  
8. Zamawiający ma prawo kontroli jakości i ilości wydawanych zestawów kawowych niezwłocznie po 

ich przyjęciu od Wykonawcy oraz prawo odmowy zapłaty za zestawy kawowe niespełniające 
kryteriów jakościowych. Wszelkie zastrzeżenia do jakości zestawów kawowych zostaną 
odnotowane w protokole, o którym mowa w § 7 ust. 2. 
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§ 4 

1.  Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy w okresie jej trwania nie może 
przekroczyć kwoty ………………………………. zł brutto. 

2. Strony ustalają, iż podstawą do wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy jest kwota: za dostawę 
jednego zestawu kawowego ………………… zł brutto słownie złotych: …………………………………..….….). 

3. Kwota wymieniona w ust. 2 nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy i zawiera wszystkie 
koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, a w szczególności: 
1) koszty przygotowania, dostawy i opakowania zestawów kawowych, 
2) koszty naczyń własnych do podania zestawów kawowych, 
3) podatek VAT. 

4. Ilość zamawianych zestawów kawowych wskazana w ofercie Wykonawcy – załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy, stanowi maksymalny zakres umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
zamówienia mniejszej ilości zestawów kawowych, niż maksymalny zakres umowy, a w takiej 
sytuacji Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności o zapłatę za 
ilość stanowiącą różnicę między maksymalnym zakresem umowy, a ilością zleconą przez 
Zamawiającego i rzeczywiście zrealizowaną przez Wykonawcę. 

5. W przypadku gdy kwota, o której mowa w ust. 1 nie zostanie wykorzystana Wykonawca nie będzie 
domagał się realizacji pełnej wysokości przedmiotu umowy, a także nie będzie domagał się od 
Zamawiającego odszkodowania z tego tytułu. 

6. W przypadku zrealizowania umowy pod względem wartościowym na kwotę określoną w ust. 1 
przed upływem terminu określonego w § 5 umowa wygasa. 

 
§ 5 

Umowa zostaje zawarta na czas określony do 15 maja 2015 r. 
 

§ 6 
1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi oraz przy pomocy 

podwykonawców, których wykaz wraz z zakresem usług, których wykonanie zamierza im powierzyć 
został określony w ofercie Wykonawcy. 

2. W przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie przewiduje Podwykonawców to znaczy, że zamierza 
usługę wykonać bez udziału Podwykonawcy w innym przypadku obowiązany jest do zawarcia 
umów z Podwykonawcami, w trybie art. 6471 Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem ust. 3 do 5. 

3. Wykonawca obowiązany jest do zawarcia z podwykonawcami umów przelewu wierzytelności 
przysługującej mu względem Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy. Kopie ww. umów zostaną 
przekazane Zamawiającemu w terminie do 10 dni od podpisania umowy. 

4. Do zawarcia przez podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami jest wymagana pisemna 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy 
pomocy podwykonawców. 

 
§ 7 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie uiszczane na podstawie comiesięcznych 
faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę.  

2. Podstawą do wystawiania faktur VAT będą protokoły potwierdzające należyte wykonanie usługi  
podpisane przez wykładowców poszczególnych zajęć w danym dniu szkoleniowym, których wzór 
stanowi załącznik nr 2 do umowy z zastrzeżeniem ust. 9 

3. Płatnikiem faktur będzie Powiat Krapkowicki, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, NIP: 199-01-11-
672. 

4. Faktury wystawione nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy. 
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5. Zamawiający za prawidłowo wystawione faktury zobowiązuje się zapłacić w terminie do 14 dni od 
daty ich otrzymania przez Zamawiającego z zastrzeżeniem ust 6. 

6. W przypadku braku środków finansowych na rachunku bankowym Zamawiającego zapłata nastąpi 
w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia wpływu środków na rachunek bankowy. 

7. Za datę zapłaty strony ustalają dzień obciążenia konta bankowego Płatnika. 
8. Wynagrodzenie przekazane będzie na konto podane w fakturach VAT. 
9. W przypadku wykonania usługi przez Podwykonawców płatność nastąpi na rachunek Wykonawcy 

po dostarczeniu przez Wykonawcę oryginału oświadczenia Podwykonawcy, że otrzymał od 
Wykonawcy należne mu wynagrodzenie za wykonaną usługę. W przypadku nie dostarczenia tego 
oświadczenia Zamawiający przeleje wynagrodzenie w części odpowiadającej wynagrodzeniu 
Podwykonawcy należne mu od Wykonawcy za wykonaną usługę na rachunek bankowy 
Podwykonawcy wskazany w umowie Podwykonawcy z Wykonawcą. 

 
§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 
1) w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 każdorazowo 

w przypadku nie dostarczenia zestawów kawowych w danym dniu o umówionym czasie, 
2) w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 każdorazowo w przypadku 

nie dostarczenia zamówionej liczby zestawów kawowych w danym dniu, 
3) w wysokości 100 % kwoty wskazanej w § 4 ust. 2  za każdy zestaw kawowy w przypadku 

dostarczenia zestawów kawowych nie nadających się do spożycia, 
4) w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, w razie odstąpienia od umowy 

z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia 

określonego w § 4 ust. 1 w razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Zamawiający. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia kar umownych w terminie 3 dni od otrzymania 
pisemnego wezwania od Zamawiającego, przy czym za dochowanie formy pisemnej strony 
uważają także przesłanie wezwania zgodnie z § 3 ust. 3. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia bez 
odrębnych wezwań i powiadomienia. 

5. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania zleconych czynności Zamawiającemu 
przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

2. W przypadku wcześniejszej likwidacji Wykonawcy nastąpi protokolarne przekazanie całości 
dokumentacji związanej z realizacja umowy Zamawiającemu. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonywanej usługi.  
4. W ramach kontroli, upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz uprawnionych instytucji mogą 

badać dokumenty i inne nośniki Informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny 
prawidłowości wykonywanej usługi.   

 
§ 10 

Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 
rygorem nieważności. 
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§ 11 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń ze strony 
Wykonawcy w następujących sytuacjach: 
1) w razie 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 wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) złożony zostanie wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy, 
3) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy, 
4) jeśli Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodny z jej postanowieniami. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez 
Wykonawcę postanowień umowy polegających na trzykrotnym powtórzeniu się sytuacji 
polegającej na: 
1) niedostarczeniu zestawów kawowych w terminie wynikającym z harmonogramu oraz w ilości 

wskazanej przez Zamawiającego lub 
2) dostarczeniu zestawów kawowych o nieodpowiedniej temperaturze lub nie nadających się do 

spożycia. 
3. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. 
 

§ 12 
Mogące wyniknąć z niniejszej umowy kwestie sporne, strony poddają pod rozstrzygniecie Sądowi 
właściwemu dla siedziby Zamawiającego 
 

§ 13 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 14 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 

Zamawiający:         Wykonawca: 
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Załącznik nr 2 do umowy 

 
 

Protokół odbioru posiłków dla uczestników  
 

zajęć ……………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
 

z dnia……………………. 
 
 
1. W dniu ………………………....……………..o godz. …………..……………….. Wykonawca dostarczył zestawy 

kawowe dla uczestników zajęć …………………………..……………………….………………………………………………. 

w ilości………………….............….. 

2. Ilość zestawów kawowych jest zgodna/ nie jest zgodna* z informacją o ilości osób obecnych na 

zajęciach przekazaną przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Zestawy kawowe spełniają/nie spełniają* kryteriów jakościowych określonych w umowie. 

 
Inne uwagi i zastrzeżenia 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Przedstawiciel Zamawiającego: 
 
1. ………………………………..........…   …………………………………… 

imię i nazwisko    podpis 

 
 
Przedstawiciel Wykonawcy: 
 
1. …………………………...........……..  ………………………………….. 

imię i nazwisko    podpis 

 

 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 


