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Opoczno, dnia 8 października 2021 r. 

 

„Tygrysek Plus - wsparciem w opiece nad dzieckiem do lat 3 dla 

pracujących rodziców” 

 
 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 

Numer i nazwa Osi priorytetowej: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

Numer i nazwa Działania dla Osi: X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi 

w wieku do 3 lat 

 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

dotyczy realizacji zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa artykułów 

żywnościowych do żłobka na potrzeby wyżywienia dzieci w podziale na 8 zadań w okresie 

od 1 listopada 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.”  w ramach projektu pn. „Tygrysek Plus - 

wsparciem w opiece nad dzieckiem do lat 3 dla pracujących rodziców” realizowanego przez 

Artystyczne Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym "TYGRYSEK PLUS" 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020,  

Numer i nazwa Osi priorytetowej: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 

Numer i nazwa Działania dla Osi: X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad 

dziećmi w wieku do 3 lat 

 

I. Zamawiający:  

 

Artystyczne Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym "TYGRYSEK 

PLUS", ul. Partyzantów 65, 26 – 300 Opoczno, NIP: 7681659978, REGON: 365796080 

 

II. Tryb udzielania zamówienia  

  

1. Tryb udzielenia zamówienia jest zgodny z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi        

programowymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego, 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.  

2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z Rozdziałem 6. Wspólne warunki 

i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków, Podrozdział 6.5 Zamówienia 
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udzielane w ramach projektów, ppkt 6.5.2. Zasada konkurencyjności Wytycznych        

programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego, 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 z dnia 24 

marca 2020 r., zwanych dalej "Wytycznymi". 

 

III. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do żłobka 

na potrzeby wyżywienia dzieci w podziale na 8 zadań w okresie od 1 listopada 2021 r. do 

30 czerwca 2023 r.”  w ramach projektu pn. „Tygrysek Plus - wsparciem w opiece nad 

dzieckiem do lat 3 dla pracujących rodziców” realizowanego przez Artystyczne 

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym "TYGRYSEK PLUS" 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020,  

Numer i nazwa Osi priorytetowej: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 

Numer i nazwa Działania dla Osi: X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad 

dziećmi w wieku do 3 lat 

 

Zadanie 1 Artykuły spożywcze różne  

Zadanie 2 Nabiał  

Zadanie 3 Pieczywo  

Zadanie 4 Warzywa i owoce  

Zadanie 5 Ryby 

Zadanie 6 Mięso, przetwory wieprzowo – wołowe i produkty wędliniarskie  

Zadanie 7 Mięso drobiowe  

Zadanie 8 Mrożonki 

 

 

Kod CPV:  

- artykuły spożywcze różne (15800000-6) 

- warzywa i owoce (15300000-1) 

- Mięso, wyroby wędliniarskie, drób (15100000-9); (15131100-6); (15112000-6) 

- ryby mrożone i inne mrożonki (15220000-6); (15331170-9) 

- nabiał i wyroby mleczarskie (15500000-3) 

- pieczywo (15811000-6).  
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Zamówienie obejmuje dostawę produktów zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 8 do 

zapytania, do Artystycznego Niepublicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym 

"TYGRYSEK PLUS" znajdującego się pod adresem ul. Partyzantów 65, 26 – 300 

Opoczno 

1. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 - 8. 

2. Wskazane ilości w szczegółowych formularzach – załączniki od nr 1 do nr 8 do 

zapytania należy traktować jako szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie 

wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli 

jego rzeczywiste potrzeby będą mniejsze od zamawianych. W przypadku, gdy ilość 

zakupionych artykułów w okresie obowiązywania umowy będzie mniejsza od ilości 

przedstawionej w szczegółowym formularzach - załączniki nr od 1 do 8 do zapytania 

Zamawiający ma prawo odstąpić od dalszych zakupów artykułów bez jakichkolwiek 

konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. 

3. Zapotrzebowanie na poszczególne artykuły (ilość, rodzaj i data dostawy) będzie 

składane przez Zamawiającego w formie pisemnej, elektronicznie lub faksem lub 

telefonicznie. Realizacja tych dostaw odbywać się będzie od poniedziałku do piątku       

w godzinach wskazanych przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający wymaga dostarczenia artykułów żywnościowych, pierwszej jakości, 

odpowiadających normom jakościowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.  

Ponadto w zakresie zadania nr 6 i zadania nr 7 zamawiający wymaga, aby:  
a) produkty były świeże i pierwszej jakości  
b) produkty przetworzone (tj. wędliny, przetwory mięsne, konserwy) posiadały etykiety 

określające nazwę handlową produktu, procentowy skład surowcowy (tj. % zawartość 

mięsa w wędlinie, substancje stosowane w produkcji),  
c) mięso wołowe świeże pochodziło od zwierząt do 36 miesięcy i posiadało etykietę 

produktu – handlowy dokument identyfikacyjny,  
d) w wyrobach wędliniarskich brak było zawartości mięsa odkostnionego 

mechanicznie,  
e) wszystkie dostarczone produkty nosiły nazwę (logo) producenta na opakowaniach 

zbiorczych oraz na opakowaniach jednostkowych.  
 f) mięso powinno być dostarczane w zamkniętych pojemnikach plastikowych z pokrywami 

 posiadającymi odpowiednie atesty.  

5. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia  i jego realizacji określone  

zostały  w projekcie umowy, który stanowi integralną część zapytania. 

6. Warunki płatności: Wymagany termin płatności 14 dni. 

 

 

Zamawiający informuje iż zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu                    

w pierwszej kolejności zamówienie będzie udzielane Podmiotom Ekonomii Społecznej 

(PES). W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia przez 

PES lub niezłożenia oferty przez PES będą rozpatrywane inne oferty. 
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IV. Warunki udziału w postępowaniu 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności lub czynności określonych 

przedmiotem zamówienia bądź doświadczenie w zakresie objętym postępowaniem 

ofertowym,  

 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 

wykonania zamówienia, 

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

 

Na spełnienie warunku udziału w postępowaniu zamawiający wymaga złożenia oświadczenia 

wg wzoru z załącznik nr 10 do zapytania.  

 

2. Wykluczeni zostaną wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującym i w imieniu Zamawiającego czynności związane     

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające w szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,    

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,    

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel. 

 

3. Osoby skazane za przestępstwa przeciwko środowisku uregulowane w art. 181 – 188 

Kodeksu karnego. 

 

Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia – wzór 

załącznik nr 11 do zapytania. 

 

 

V. Kryteria wyboru oferty i oceny ofert 

 

W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu Zamawiający dokona 

oceny ofert na podstawie kryterium: 
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Nr 

kryterium 

Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 Oferowana cena brutto 90% 

2 

Zatrudnienie osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych do 

wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia 

 Zatrudnienie co najmniej jednej osoby bezrobotnej lub 

niepełnosprawnej – 10 pkt 

 Brak zatrudnienia osób bezrobotnych lub 

niepełnosprawnych – 0 pkt. 

10% 

 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do ww. kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. 

 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz             

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

 

Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów: 

 

l.p. Kryterium 

Znaczenie  

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie 

może otrzymać oferta za dane 

kryterium 

1 Cena brutto 90 % 90 pkt 

2 

Zatrudnienie osób bezrobotnych 

lub niepełnosprawnych do 

wykonywania czynności                 

w ramach realizacji zamówienia 

 

10% 10 pkt 

 

a. Kryterium Cena – znaczenie 90 % 

KC = CN  /COB x 90 

gdzie: 

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w danym kryterium 

CN – najniższa zaoferowana cena 

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej 

90 – wskaźnik stały 
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W ramach tego kryterium można uzyskać maksymalnie 90 pkt. 

b) Kryterium zatrudnienie osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych – znaczenie 10 % 

 Zatrudnienie co najmniej jednej osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej – 10 pkt 

 Brak zatrudnienia osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych – 0 pkt. 

W ramach tego kryterium można uzyskać maksymalnie 10 pkt. 

Klauzule społeczne: Aby uzyskać 10 pkt należy załączyć do oferty oświadczenie                           

o zatrudnieniu przy realizacji przedmiotowego zamówienia co najmniej jednej osoby 

bezrobotnej lub niepełnosprawnej. W ww. oświadczeniu należy podać status osoby 

zatrudnianej (osoba bezrobotna czy osoba niepełnosprawna) oraz zakres jej obowiązków przy 

realizacji zamówienia.  

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 13 do niniejszego zapytania ofertowego 

 

Zamawiający przez osobę bezrobotną rozumie - osobę spełniającą przesłanki statutu 

bezrobotnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia                                

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, 1162, 1621) 

 

Aspekty społeczne – za które wykonawca otrzyma punkty zgodnie z deklaracją w złożonej 

ofercie 

Wykonawca zobowiązuje się: 

a) zatrudnić przy wykonaniu zamówienia, co najmniej 1 osobę bezrobotną z powiatu realizacji 

zamówienia na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 

20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1100, 1162, 1621) 

b) zatrudnienie, o którym mowa wyżej przy realizacji zamówienia powinno rozpocząć się nie 

później niż 3 dni od daty zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia do końca 

upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudnia już 

bezrobotnego przed dniem złożenia oferty na zasadach opisanych w pkt. a) i zatrudnienie to 

będzie trwało przez okres realizacji zamówienia to klauzule społeczną należy uznać za 

spełnioną. 

c) W przypadku braku możliwości zatrudnienia osoby bezrobotnej z przyczyn niezależnych od 

wykonawcy w terminie określonym w pkt. b) i wykonawca złoży oświadczenie o braku ofert 

pracy osób bezrobotnych posiadających kwalifikacje wskazane w pkt. a) w powiatowym 

urzędzie pracy albo odpowiednim organie zajmującym się realizacją zadań z zakresu rynku 

pracy po terminie wskazanym na rozpoczęcie realizacji (po 3 dniu od zawarcia umowy), 

warunek klauzuli społecznej uznaje się za spełniony 

d) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zadeklarowanego spełnienia klauzuli 
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społecznej wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 3 tys. zł. z zastrzeżeniem zasad 

opisanych powyżej gdzie spełnienie tego obowiązku stało się niemożliwe z przyczyn 

niezależnych od wykonawcy. 

e) w przypadku gdy Wykonawcą jest osobą fizyczną nie prowadząca działalności gospodarczej 

zapisy powyższe stosuje się do osoby składającej ofertę i osoba ta musi spełniać warunek na 

dzień składania oferty. Jeżeli osoba fizyczna nieprowadząca działowość gospodarczą złoży 

ofertę i nie spełnia klauzuli społecznej to nie otrzyma punktów w tym kryterium. 

Zatrudnienie osoby bezrobotnej powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. W 

przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, 

Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby bezrobotnej. 

f) Zamawiający przewiduje możliwość kontroli zatrudnienia osoby bezrobotnej poprzez 

żądanie złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu takich osób. W przypadku 

zadeklarowania przez Wykonawcę zatrudnienia osób bezrobotnych, Wykonawca ma 

obowiązek przedstawienia dowodu zatrudnienia w postaci umowy o pracę takiej osoby na 

każdorazowe żądanie Zamawiającego. Za brak przedstawienia ww. umowy w ciągu 3 dni 

roboczych od wezwania na dowód zatrudnienia osoby bezrobotnej na czas trwania umowy 

ustala się karę umowną dla Wykonawcy w wysokości 3 tyś zł.  

 

 

VI. Sposób przygotowania i złożenia oferty 

 

Wykonawca składa: 

− ofertę - formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik od nr 

1 do nr 8 asortymentowo -   cenowy, 

− formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 

− oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 10, 

− oświadczenie o braku powiazań i podstaw do wykluczenia załącznik nr 11, 

− oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dla osób 

fizycznych) załącznik nr 12 

− Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych (dotyczy kryterium oceny ofert) zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 13 

− w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania 

Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w 

rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej 

wykonawcy) z podaniem zamawiającego, jakiego zamówienia publicznego dotyczy oraz 

jego przedmiotu. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności 

prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem), 
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Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów. 

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania 

lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym. 

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. 

3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 

4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 

wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

5. Ofertę należy złożyć do dnia 18.10.2021 r. do godz. 12:00 w siedzibie Artystycznego 

Niepublicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym "TYGRYSEK PLUS"  z 

siedzibą ul. Partyzantów 65, 26 -300 Opoczno osobiście lub przesyłką 

pocztową/kurierską (liczy się data wpływu).  

6. Koperta powinna być opisana w sposób pokazany poniżej: 

 

 

Kopertę należy oznakować napisem o treści:  „Sukcesywna dostawa artykułów 

żywnościowych do żłobka na potrzeby wyżywienia dzieci w podziale na 8 zadań w okresie 

od 1 listopada 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.” w ramach projektu pn. „Tygrysek Plus - 

wsparciem w opiece nad dzieckiem do lat 3 dla pracujących rodziców” z dopiskiem „nie 

otwierać do dnia 18.10.2021 godz. 12.00. 

 

 

7. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Artystycznego 

Niepublicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym "TYGRYSEK PLUS" 

8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na każde z zadań 

oddzielnie). Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie danego 

zadania.  
9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na zadanie. Złożenie więcej niż jednej 

oferty na dane zadanie lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

11. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. 

12. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być 

skalkulowane w cenie oferty. 

13. Jeśli   w   dokumentach   składających   się   na   opis   przedmiotu   zamówienia, wskazana 

jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający  w odniesieniu do 

wskazanych wprost w dokumentacji parametrów czy danych (technicznych   lub   

jakichkolwiek   innych), identyfikujących   pośrednio   lub bezpośrednio towar bądź 

produkt  dopuszcza   rozwiązania   równoważne zgodne z danymi technicznymi                    

i parametrami zawartymi w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy 

rozumieć rozwiązania charakteryzujące się   parametrami   nie   gorszymi   od   

wymaganych, znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający nie podaje 
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minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca 

obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach   zbliżonych, nadający się 

funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Materiały lub urządzenia pochodzące 

od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy 

użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub  urządzenia oferowane przez 

Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. 

Materiały lub  urządzenia  pochodzące  od  konkretnych  producentów  stanowią  

wyłącznie  wzorzec  jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod  pojęciem /minimalne 

parametry jakościowe i cechy użytkowe/ Zamawiający rozumie  wymagania  dotyczące  

materiałów  lub  urządzeń  zawarte w  ogólnie  dostępnych  źródłach, katalogach, stronach 

internetowych producentów. Operowanie  przykładowymi  nazwami  producenta  ma  

jedynie  na  celu  doprecyzowanie  poziomu  oczekiwań  Zamawiającego  w  stosunku  

do  określonego  rozwiązania.  Posługiwanie  się  nazwami producentów/produktów  ma  

wyłącznie  charakter  przykładowy.  Zamawiający,  wskazując  oznaczenie konkretnego   

producenta   (dostawcy)   lub   konkretny   produkt   przy   opisie   przedmiotu  

zamówienia, dopuszcza  jednocześnie  produkty  równoważne, zdjęcia mają tylko 

charakter poglądowy. 

14. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 

15. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców. Informacji należy udzielić na formularzu ofertowym. 

16. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

17. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularzy, oświadczeń) 

przygotowanych przez zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich 

formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone 

przez zamawiającego w przygotowanych wzorach. 

18. Ze względu na  nałożony na zamawiającego w art. 96 ust.3 ustawy obowiązek 

udostępnienia do wglądu uczestnikom postępowania ofert składanych w postępowaniu  

z wyjątkiem części informacji stanowiących  tajemnicę przedsiębiorstwa,  w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tekst jednolity: Dz. U. z 

2020r., poz.1913 z późn. zm.). Wykonawca  powinien zastrzec oraz wykazać, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny 

być umieszczone w osobnym wewnętrznym opieczętowanym opakowaniu z  opisem 

„Tajemnica Przedsiębiorstwa”  strony powinny być ze sobą połączone  i ponumerowane 

z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. 

19. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę , którego oferta została poprawiona. 
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VII. Informacje porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

 

1. Pisemnie na adres: Artystyczne Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym 

"TYGRYSEK PLUS", ul. Partyzantów 65, 26 – 300 Opoczno za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo 

pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1041 ze zm.); osobiście, za pośrednictwem kuriera,  

2. e – mailem na adres: przedszkole-tygrysekplus@wp.pl (w korespondencji związanej               

z niniejszym postępowaniem w tytule wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany 

powyżej należy wpisać  " Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do żłobka 

na potrzeby wyżywienia dzieci w podziale na 8 zadań w okresie od 1 listopada 

2021r. do 30 czerwca 2023 r.", w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 344), 

3. Jeżeli Zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia                

i informacje e-mailem, każda ze stron zobowiązana jest do telefonicznego 

powiadomienia drugiej strony o ich wysłaniu oraz otrzymaniu. 

4. Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek                        

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do   

zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego  

terminu składania ofert. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieszcza na własnej stronie 

internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. 

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę specyfikacji  zamawiający 

przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja  jest udostępniona na stronie 

internetowej, zamieszcza ją również na stronie. 

7. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na 

wprowadzenie w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający 

przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków 

zamówienia, a także zamieszcza na swojej stronie internetowej.  

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składnia 

wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwoływać zebrania Wykonawców. 

 

 

 

 

mailto:przedszkole-tygrysekplus@wp.pl
http://www.tygrysek-opoczno.pl/
mailto:przedszkole-tygrysekplus@wp.pl


 

 

 

 

 
 

Artystyczne Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym „TYGRYSEK PLUS”,  

ul. Partyzantów 65, 26-300 Opoczno, Dyrektor oświatowy Karolina Urbańczyk tel. 790 815 428,  

Koordynator projektu Agnieszka Kowalska tel. 667 907 916  

e-mail: przedszkole-tygrysekplus@wp.pl , www.tygrysek-opoczno.pl 

 

 

VIII.  Warunki zmiany realizacji zamówienia - umowy 

 

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem poniższego: 

1.1.1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron  

w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany w następujących 

przypadkach: 

1.1 wystąpienia siły wyższej1   

1.2 przedłużających się problemów związanych z dostawami lub dostępnością towarów lub 

podwyżką cen spowodowane pandemią koronowirusa lub inną siłą wyższą niezależną od 

stron, której nie można było przewidzieć,  

1.3 wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub fragmentów zapisów 

użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 

usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 

zapisów przez strony,  

1.4 jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień 

podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, 

które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, 

1.5 jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia lub skrócenia okresu realizacji Projektu, stosownie 

do zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu. Termin realizacji umowy 

zmienia się odpowiednio do okresu realizacji Projektu, bez prawa  do dodatkowego 

wynagrodzenia. 

2. Zmiany umowy mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia, która nie przekracza 50% 

wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie. 

3. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania 

umowy, strony przewidują możliwość aneksowania umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w zakresie stawek VAT.  

4. Prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia będzie przysługiwać Zamawiającemu          

w sytuacji, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dojdzie do braku dostawy 

przekraczającej 7 dni po wyznaczonym terminie.  

 

IX Warunki płatności 

 

Płatność z tytułu wykonania dostawy będzie zrealizowana przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze lub rachunku, w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury lub rachunku. 

 

 

                                                 
1 Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron, które zasadniczo  
i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły przewidzieć  
i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie 
przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. 
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X Termin realizacji umowy 

 

Przedmiot umowy będzie dostarczany sukcesywnie do żłobka w okresie od 1 listopada           

2021 r. do 30 czerwca 2023 r. 

 

 

XI Informacje dodatkowe 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub odstąpienia od 

podpisania umowy bez podania przyczyny lub w przypadku przekroczenia kwoty 

przeznaczonej na realizację przedmiotu umowy. 

 

XII Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679         

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że 

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Artystyczne Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym "TYGRYSEK PLUS",       

ul. Partyzantów 65, 26 – 300 Opoczno, 

2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z 

którym można kontaktować się: 

• przez e-mail: przedszkole-tygrysekplus@wp.pl  

 

3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane  

w następujących celach: 

• związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, 

• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, 

• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi, 

• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

 

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed 

zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. 

cRODO), 

• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 
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6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz 

• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, 

gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich. 

8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są 

przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany 

w oparciu o następujące kryteria: 

• czasu obowiązywania umowy,  

• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,  

• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów. 

9) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych, 

• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych, 

• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez 

Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 

• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana 

szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie 

naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego, 

• przenoszenia swoich danych osobowych,  

• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan 

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody 

nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie 

oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy. 

XIII Osobą upoważnioną do udzielania wszelkich informacji związanych z zamówieniem jest 

Pani Agnieszka Kowalska koordynator projektu – tel. 667 907 916, e-mail: 

agakowalska79@wp.pl  

 

Przy czym e-mailowo odpowiedzi będą udzielane na zapytania, które wpłyną do 16.10.2021 r. 

do godz. 12.00. 

 

mailto:przedszkole-tygrysekplus@wp.pl
http://www.tygrysek-opoczno.pl/
mailto:agakowalska79@wp.pl


 

 

 

 

 
 

Artystyczne Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym „TYGRYSEK PLUS”,  

ul. Partyzantów 65, 26-300 Opoczno, Dyrektor oświatowy Karolina Urbańczyk tel. 790 815 428,  

Koordynator projektu Agnieszka Kowalska tel. 667 907 916  

e-mail: przedszkole-tygrysekplus@wp.pl , www.tygrysek-opoczno.pl 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz - Artykuły spożywcze różne  - załącznik nr 1   
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3. Formularz - Pieczywo  - załącznik nr 3  

4. Formularz - Warzywa i owoce  - załącznik nr 4   

5. Formularz - Ryby - załącznik nr 5   

6. Formularz - Mięso, przetwory wieprzowo – wołowe i produkty wędliniarskie- załącznik 

nr 6  

7. Formularz - Mięso drobiowe - załącznik nr 7  

8. Formularz - Mrożonki - załącznik nr 8  

9. Formularz ofertowy  - załącznik nr 9 

10. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 10  

11. Oświadczenie o braku powiązań i podstaw do wykluczenia – załącznik nr 11 

12. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 12 

13. Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych – załącznik nr 13 

14. Wzór umowy – załącznik nr 14 
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