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Zaproszenie 
do złożenia oferty na dostawy produktów żywnościowych 

do Szkoły Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu  
w okresie od stycznia do czerwca 2023 

 
 
Podstawa prawna: do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z 
przepisem art. 2 ust. 1 pkt 1 ( Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.). Wartość zamówienia nie przekracza 130.000,00 zł. 
netto. 
 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 
ul. Słowackiego 2a 
32-600 Oświęcim 
tel. / fax 033/844-56-91 
e-mail: a.woznica@sp11oswiecim.pl, 
            intendent@sp11oswiecim.pl 
 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do Szkoły Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu 
w okresie od stycznia do czerwca 2023r. 
2) Szczegółowy zakres zamówienia opisany jest w formularzach cenowych dla poszczególnych części zamówienia I-VII, 
stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. 
3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na jedną lub więcej części przez jednego Wykonawcę: 
a) zał. nr 2 część I - dostawy różnych artykułów spożywczych 
    (CPV 15000000-8, 03142100-9, 15600000-4, 15330000-0 ), 
b) zał. nr 2 część II – dostawy warzyw i owoców świeżych 
    ( CPV 15300000-1), 
c) zał. nr 2 część III – dostawy mięsa i wędlin drobiowych 
    (CPV 15100000-9), 
d) zał. nr 2 część IV -  dostawy mięsa i wędlin wieprzowo-wołowych 
    (CPV 15100000-9), 
e) zał. nr 2 część V - dostawy produktów mleczarskich, tłuszczy pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz jaj kurzych 
   (CPV 15500000-3, 15400000-2, 03142500-3) 
f) zał. nr 2 część VI - dostawy mrożonych ryb, warzyw i owoców 
   (CPV 15221000-3, 15331170-9, 15332100-5), 
g) zał. nr 2 część VII - dostawy pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich 
    (CPV 15810000-9 ). 
 
2. Warunki realizacji zamówienia. 
1) Artykuły spożywcze muszą być dostarczane w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzach cenowych lub 

w opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej, nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego. 
2) Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP 

w zakładach żywienia zbiorowego, między innymi: 

 odpowiednie normy jakościowe lub atesty, 

 odpowiednie oznakowanie, między innymi datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia, 

 odpowiedni sposób przewożenia towarów – zachowanie rozdzielności transportu, 
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 odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią jakiekolwiek 
nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu bądź warunków jego 
transportu. 
3) Produkty spożywcze muszą spełniać wymagania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dot. żywienia 

zbiorowego dzieci w placówkach oświatowych. Powinny być oznakowane informacją 
o zawartych w nich alergenach oraz informacjami dot. wartości odżywczej 100g/100ml produktu, w tym: 

 wartości energetycznej w kJ i kcal, 

 zawartości tłuszczu w g., w tym nasyconych kwasów tłuszczowych , 

 zawartości węglowodanów w g., w tym cukrów, 

 zawartości białka w g., 

 zawartości soli w g. 
4) Ilościowy zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w załączniku nr 2 do zaproszenia jest orientacyjny i może 

ulec zmianie, w zależności od liczby żywionych dzieci, dni nauki ( w związku z zagrożeniem epidemicznym oraz 
kryzysem energetycznym nie można przewidzieć ewentualnych okresów zamknięcia szkoły lub wprowadzenia nauki 
zdalnej), bieżących potrzeb, a także możliwości finansowych Zamawiającego. 

5) Przedmiot zamówienia dostarczany będzie w cenach jednostkowych podanych w formularzu cenowym dla danej części 
zamówienia. Kserokopie wycenionych przez Wykonawcę załączników do niniejszego zaproszenia stanowić będą 
część umowy. 

6) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko, własnym środkiem transportu, 
spełniającym wymogi przepisów sanitarnych w tym zakresie. 

7) Zgłoszenie zapotrzebowania nastąpi telefonicznie, najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień planowanej 
dostawy, do godz. 11.00. Dostawa towaru w wyznaczonym dniu musi nastąpić najpóźniej do godz. 700. Wykonawca 
zobowiązany jest rozładować i zeskładować towar w budynku szkoły. 

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z planowanej dostawy, po uzgodnieniu telefonicznym, najpóźniej do 
godz. 11.00 dnia poprzedzającego planowaną dostawę, w przypadku gwałtownego spadku liczby dzieci żywionych       
w danym dniu. 

9) Zamawiający nie będzie składać zamówień w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, tj. w soboty, niedziele, święta, 
w okresie ferii oraz pracy zdalnej szkoły. 

10) Zamawiający dopuszcza możliwość poszerzenia asortymentu w trakcie obowiązywania umowy jeżeli wyniknie to            
z bieżących potrzeb Zamawiającego pod warunkiem, że Strony umowy porozumieją się w zakresie ceny jednostkowej 
brutto wprowadzanego/ -nych produktu/ -ów, a zmiany wprowadzone w załączniku nr 2 do umowy nie będą skutkowały 
przekroczeniem jej łącznej ustalonej wartości. 

3. Postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy: 
1) Wykonawca odpowiedzialny jest z tytułu rękojmi na zasadach określonych w KC. 
2) Zamawiający może odstąpić od umowy: 
a) jeżeli jej wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; 
b) w przypadku niewłaściwego wywiązywania się przez Wykonawcę z warunków umowy, w szczególności w następującej 
sytuacji: 

 opóźnienia w dostawach lub braków ilościowych zakłócających sprawne funkcjonowanie placówki, 

 złej jakości dostarczanych produktów (np. nieświeże, przeterminowane, w uszkodzonym opakowaniu), 

 przewożenia produktów w nieodpowiednich warunkach. 
3) W wypadkach, o których mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy, którego wartość zostanie ustalona przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
4)  Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych  z następujących tytułów: 
a) za każdy dzień niewykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto, 
b) za odstąpienie od umowy przez Stronę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % maksymalnej 

wartości umownej, 
c) za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w umowie za 

całość przedmiotu zamówienia 
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, a Wykonawca 

wyraża na to zgodę. 
6) Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary umowne nie 

pokryją w całości odszkodowania rzeczywistego. 
7) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zamówienia. 



8) Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności i długów na osoby trzecie. 
9) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w trakcie obowiązywania umowy jest możliwa: 

 w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług i będzie się odnosić wyłącznie do 
części przedmiotu umowy zrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę VAT oraz 
wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów         
i usług, 

 w przypadku znacznego wzrostu lub spadku cen danego produktu na rynku.  Strony zastrzegają sobie możliwość 
renegocjowania cen jednostkowych brutto jeden raz w trakcie obowiązywania umowy na wniosek każdej ze 
Stron. Proponowana cena brutto nie może odbiegać od cen hurtowych obowiązujących na rynku lokalnym             
w momencie zmiany. Wzrost cen nie może przekroczyć miesięcznego wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych 
ogłaszanego przez GUS w odniesieniu do grudnia 2022r. 

Warunkiem dokonania zmiany cen będzie pisemny wniosek zawierający uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia  
nowych cen. 
 
4. Warunki rozliczenia zamówienia: 
1) Rozliczenie między stronami odbywać się będzie na podstawie faktur Vat wystawianych przy każdej dostawie. 
2) Zapłata za zrealizowane zamówienie nastąpi do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. 
3) Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zmniejszenia ilości dostaw (za niezrealizowane dostawy). 
 
5. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 03.01.2023r. do 22.06.2023r. 
 
6. Opis warunków udziału w postępowaniu: 
1) Wykonawca winien złożyć: 
a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zaproszenia), 
b) wycenione produkty żywnościowe, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do zaproszenia ( formularz cenowy odpowiednio 
dla  I, II, III, IV, V, VI i/lub VII część zamówienia). Cena ofertowa brutto winna obejmować pełny zakres przedmiotu 
zamówienia oraz wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia., 
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
d) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile jest konieczne i nie wynika z innych dokumentów przedstawionych przez 
Wykonawcę. 
2) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną już ofertę przed upływem terminu jej złożenia. 

 
7. Kryteria oceny oferty cenowej. 
Zamawiający wybierze ofertę, która spełni minimalne wymagania Zamawiającego oraz będzie posiadała 
najniższą wartość brutto, dla danej części zamówienia, wskazaną w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszego zaproszenia. Zamówienie będzie realizowane do wysokości środków ujętych w planie finansowym 
Zamawiającego. 
Kryterium oceny ofert: cena ofertowa 100%. 
 
8. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej. 
Ofertę cenową należy złożyć do dnia 15 grudnia 2022r. do godz. 09.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej                            
z Oddziałami Sportowymi nr 11 w Oświęcimiu ul. Słowackiego 2a. lub przesłać na adres: a.woznica@sp11oswiecim.pl 
 
9. Ochrona danych osobowych: 
1) Zamawiający, zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 
r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), informuje, że: 
a) Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Juliusza Słowackiego 2a, 32-600 Oświęcim, 
telefon/fax: 33 844 56 91, e-mail: sekretariat@sp11oswiecim.pl, REGON: 070431814, NIP: 549-10-25-821. 
b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, 
z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: patrycja@informatics.jaworzno.pl. 
c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego oraz w przypadku wyboru Pana/Pani oferty w celu realizacji 
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warunków zawieranych umów; wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia 
i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom w tym 
do sądu lub prokuratury); dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
zawartej umowy. 
d) Podstawą prawną ich przetwarzania są: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, 
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze) w związku z ustawą o finansach publicznych oraz art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych, jak również ustawą Kodeks cywilny. 
e) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym może zostać udostępniona dokumentacja 
postępowania zgodnie z przepisami prawa, w tym organy kontroli (RIO, NIK, CBA i inne), Instytucje finansujące, Sądy, 
Policja. 
f) Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia i będą przetwarzane przez 
Zamawiającego wyłącznie w celu złożenia w/w oferty cenowej, w tym ewentualnego wykonania umowy, realizacji 
obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających         
z przepisów prawa. 
g) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie zgodnym z przepisami powszechnie obowiązującego prawa 
przez okres przynajmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o zapytanie ofertowe, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a następnie wynika z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa tj. 5 lat. 
h) Obowiązek podania osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym                    
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych mogą 
uniemożliwić wzięcie udziału w postępowaniu 
i) Posiada Pani/Pan prawo: 
▪ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
▪ prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
▪ prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się              
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
▪ prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania             
z tego praw; 
▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. 
▪ W celu realizacji wymienionych praw należy złożyć pisemny wniosek z wybranym żądaniem. 
j) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane. 
2) Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego 
postępowania o udzielenie zamówienia wypełnia obowiązek w imieniu swoim i Zamawiającego względem osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio pozyskali. 
3) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dopełnienia w jego imieniu obowiązku informacyjnego wobec osób, których 
dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 
pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń,            
o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
4) W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych 
interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający 
zobowiązuje Wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu 
przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 oraz art. 14 RODO. 
 
10. Załączniki: 
      nr 1 Formularz ofertowy 
      nr 2 Formularz cenowy 
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FORMULARZ OFERTOWY  

 

        OFERTA 
 
złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, niepodlegającego przepisom ustawy PZP, na 
podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ( Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.) 

Przedmiot zamówienia: 

Dostawa produktów żywnościowych do Szkoły Podstawo-
wej nr 11 w Oświęcimiu w okresie od stycznia do czerwca 
2023r. - zgodnie z treścią zaproszenia 

 

Osoba upoważniona do reprezentacji 
Wykonawcy/-ów 
i podpisująca ofertę: 

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

1. Wykonawca/Wykonawcy: 
( imię i nazwisko, nazwa firmy Wykonawcy -
będącego osobą fizyczną lub nazwa firmy 
Wykonawcy -będącego osobą prawną. W 
przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego należy wskazać dane wszystkich 
wspólników). 

 
2. Adres: 

 

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

3. Osoba odpowiedzialna za kontakty         
z Zamawiającym 

 

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

 

4. Adres do korespondencji, na który 
należy przekazywać korespondencję 
związaną z prowadzonym postępowaniem: 
 

 

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

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

  a)   numer telefonu kontaktowego:  

  b)   numer fax:  

  c)   adres poczty elektronicznej:  

 

5. Cena ofertowa zamówienia część I            

( suma cen jednostkowych brutto) 

Różne artykuły spożywcze 

 

cyfrowo: .................................................................................................. zł brutto 
 

  słownie: .......................................................................................................................... 
 
 
  ............................................................................................................................. ....................... 

 

6. Cena ofertowa zamówienia część II           

( suma cen jednostkowych brutto) 

 

cyfrowo: .................................................................................................. zł brutto 
 

 



Warzywa i owoce świeże 
  słownie: .......................................................................................................................... 
 
 
  ............................................................................................................................. ....................... 
 

7. Cena ofertowa zamówienia część III            

( suma cen jednostkowych brutto) 

Mięso i wędliny drobiowe 

 

cyfrowo: .................................................................................................. zł brutto 
 

  słownie: .......................................................................................................................... 
 
 
  ............................................................................................................................. ....................... 
 

 

8. Cena ofertowa zamówienia część IV          

( suma cen jednostkowych brutto) 

Mięso i wędliny wieprzowo-wołowe 

 

cyfrowo: .................................................................................................. zł brutto 
 

  słownie: .......................................................................................................................... 
 
 
  .................................................................................................................................................... 
 

 

9. Cena ofertowa zamówienia część V           

( suma cen jednostkowych brutto) 

Artykuły mleczarskie, tłuszcze pochodzenia 
zwierzęcego i roślinnego, jaja kurze 

 

cyfrowo: .................................................................................................. zł brutto 
 

  słownie: .......................................................................................................................... 
 
 
  ............................................................................................................................. ....................... 
 

 

10. Cena ofertowa zamówienia część VI            

( suma cen jednostkowych brutto) 

Mrożone ryby, warzywa i owoce 

 

cyfrowo: .................................................................................................. zł brutto 
 

  słownie: .......................................................................................................................... 
 
 
  ............................................................................................................................. ....................... 
 

 

11. Cena ofertowa zamówienia część VII            

( suma cen jednostkowych brutto) 

Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie 

 

cyfrowo: .................................................................................................. zł brutto 
 

  słownie: .......................................................................................................................... 
 
 
  .................................................................................................................................................... 
 

 

 

12. Wymagany termin wykonania 
przedmiotu zamówienia: 

  
 

 
 

03 stycznia –  22 czerwca 2023r.  

 

13. 
 

 Okres  rękojmi: 

 

 
Na warunkach i zasadach określonych przepisami K.c. 

 

 

14. 
 

Nazwa banku i numer konta Wykonawcy: 

 

 
 
 

 

 

15. NIP: 
 

 
 
 

 

 
 16. Warunki płatności: 

 
Prawidłowo wystawiona faktura płatna przelewem do 30 dni 
od daty jej otrzymania przez Zamawiającego 
 

 

17. Oświadczenie Wykonawcy                               
w zakresie wypełnienia obowiązków 
informacyjnych przewidzianych  w art.13 lub 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane     
w art.13 lub art.14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane 

 



art.14 RODO: osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 
Oświadczam, że akceptuję bez zastrzeżeń treść zaproszenia. 

 

 
 
 
 

……….…….…………… dnia …………………. r. 
            (miejscowość) 

 

 
 
 
 

...................................................................... 
Czytelny podpis wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela  Wykonawcy 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Znak sprawy:SP11.201.20.2022   Załącznik nr 2 do zaproszenia 

    Część I  

      

FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA 
Dostawa różnych artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu                                                                                            

w okresie od stycznia do czerwca 2023r. 

      

L.p. Opis/nazwa towaru 
Jednostka 

miary 

Ilość przewidziana do 
realizacji w okresie                                                  

I -VI 2023 

Cena jednostkowa 
brutto  

Wartość brutto w  zł 

1 bułka tarta  kg 60     

2 bazylia suszona Prymat paczka 10 g szt 10     

3 cynamon mielony Prymat paczka 15 g szt 10     

4 cukier biały kg 100     

5 czosnek granulowany Prymat 20 g szt 20     

6 czekolada gorzka min. 70% kakao szt 220     

7 chrzan  tarty słoik 300 ml szt 20     

8 cukier puder  kg 12   
  

9 cukier waniliowy 30 g szt 50     

10 dżem Łowicz  220 g 100 % owocu w 100g prod. szt 100     

11 drożdże świeże kostka 100 g szt 20     

12 groszek ptysiowy Balviten szt 105     

13 groszek konserwowy Pudliszki 400 g szt 24     

14 herbata  expres. czarna Saga 100 szt szt 10     

15 herbata expres. owoc. Belin Mix 20 szt. szt 10     

16 kasza jaglana kg 6     

17 kasza gryczana kg 10     

18 koperek suszony 25 g szt 20     

19 keczup łagodny  90% pomidorów 480 g szt 45     

20 kukurydza konserwowa 400 g szt 48     

21 kasza manna kg 20     

22 kasza jęczmienna perłowa średnia kg 80     

23 kakao ciemne Deco Morreno 150g szt 5     



24 kminek Prymat 20 g  szt 5     

25 koncentrat pomidorowy 30 % 200g Pudliszki kg 50     

26 koncentrat barszczu czerw.  Krakus 0,30 l szt 40     

27 kolendra susz 15 g Prymat pacz. 14     

28 kurkuma mielona 20g Prymat szt 5     

29 lubczyk paczka 10 g szt 100     

30 liść laurowy paczka Prymat 6 g szt 15     

31 majonez Kielecki 500 ml szt 20     

32 mąka ziemniaczana kg 10     

33 mąka pszenna typ 500 Basia kg 180     

34 makaron spagetti Lubella kg 70     

35 makaron nitki Czaniecki 5-jajeczny kg 20     

36 makaron Lubella pełne ziarno świderki kg 10     

37 makaron zacierka rędzinski kg 30     

38 makaron literki Czaniec kg 20     

39 makaron wstążka Lubella kg 150     

40 majeranek Prymat 10g szt 20     

41 mięta  świeża doniczka szt. 5     

42 mus owoc. tubka bez cukru 120g szt 440     

43 makaron świderki Lubella kg 150     

44 makaron łazanki kg 80     

45 miód naturalny 370g szt 5     

46 oregano suszone paczka 10 g szt 20     

47 pieprz czarny mielony 20 g Prymat szt 100     

48 przyprawa do potraw Kucharek 150g szt 100     

49 pieprz ziołowy 20 g szt 10     

50 papryka czerwona słoik 0,9 l szt. 15     

51 papryka słodka czerw. mielona 20 g Prymat szt 60     

52 pietruszka suszone 20 g szt 25     

53 ryż brązowy kg 10     



54 ryż biały SONKO kg 100     

55 sól morska o obniżonej zaw. sodu kg 60     

56 sok owocowy  Tymbark bez cukru 200ml karton szt 220     

57 woda miner. niegaz.Jurajska Junior 0,3l szt 220     

58 zioła prowansalskie 10 g Prymat szt 40     

59 ziele angielskie 15 g Prymat szt 20     

60 baton BA 40g szt 220     

61 cukier trzcinowy kg 48     

62 jogurt naturalny 1 kg kg 50     

63 passata pomidorowa 700 g szt 60     

64 łosoś wędzony na zimno 100 g szt 50     

65 makaron mała muszelka kg 24     

66 makaron kokardka mała kg 24     

67 makaron pióra lubella kg 60     

68 kasza kuskus kg 65     

69 herbata lipton (100) szt 12     

70 kasza pęczak kg 60     

71 kasza gryszana biała kg 60     

72 przyprawa winiary ( pojemniośc) szt 36     

73 grzanki pszenne 150 g szt 50     

74 wafle ryżowe sante  24 g szt 220     

  WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO:  PODATEK VAT WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO 

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

            

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Znak sprawy:SP11.201.20.2022  Załącznik nr 2 do zaproszenia 

    Część II  

      

FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA 
Dostawa warzyw i owoców świeżych do Szkoły Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu                                                                                            

w okresie od stycznia do czerwca 2023r. 
      

      
      

      

      
L.p. Opis/nazwa towaru Jednostka miary Ilość przewidziana do realiza-

cji w okresie                                                           
I -VI 2023 

Cena jednostkowa brutto  Wartość brutto w  zł 

1. buraki kg 100   

2. banany kl.I kg 150   

3. brokuły świeże szt 12   

4. brzoskwinia kg 100   

5. cebula kg 100   

6. czosnek główka szt 100   

7. cytryna kg 15   

8. dynia kg 45   

9. fasolka szparagowa świeża kg 40   

10. fasola biała Jaś kg 25   

11. groch łuskany połówki kg 15   

12. gruszki kg 150   

13. imbir świeży kg 0,5   

14. jabłka kg 200   

15. kapusta czerwona kg 65   

16. kapusta pekinska kg 65   

17. koper ogrodowy pęczki 100   

18. kapusta włoska kg 30   

19. kapusta biała kg 100   

20. kalafior  szt 40   

21. kapusta kiszona bez konserwantów kg 200   

22. kapusta młoda szt 20   

23. kiwi kl.I szt 220   

24. marchew kg 200   

25. mandarynki  kg 200   

26. nektarynka kg 100   



27. ogórek zielony kg 100   

28. ogórek małosolny kg 22   

29. ogórki kiszone kg 100   

30. por  kg 60   

31. pomarańcza kg 200   

32. pietruszka korzeń kg 100   

33. pietruszka nać pęczki 100   

34. pieczarki kg 50   

35. pomidory kl.I kg 30   

36. papryka czerwona kg 10   

37. papryka żółta kg 10   

38. rzodkiewka pęczki 15   

39. rodzynki szt 10   

40. sałata zielona szt 80   

41. sałata lodowa szt 45   

42. seler kg 90   

43. soczewica czerwona kg 20   

44. susz buraczany szt 60   

45. szczypior  pęczki 25   

46. śliwka Prezydent kg. 100   

47. ziemniaki Vineta/ Denar kg 1200   

48. ziemniaki młode VI-VIII kg 200   

49. żurek piskorek szt 100   

50. żurawina suszona 0,15 dkg szt. 30   

 WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 
NETTO: 

 PODATEK VAT  WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO 

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

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Znak sprawy:SP11.201.20.2022   Załącznik nr 2 do zaproszenia 

    Część III  

      

FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA 
Dostawa mięsa i wyrobów drobiowych do Szkoły Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu                                                                                            

w okresie od stycznia do czerwca 2023r. 

      

      

L.p. Opis/nazwa towaru Jednostka miary 
Ilość przewidziana do 

realizacji w okresie             I 
-VI 2023 

Cena jednostkowa brutto  
Wartość brutto        

w  zł 

1. filet z indyka bez skóry kg 90     

2. filet z piersi kurczaka, bez skóry kg 90     

3. kurczak tuszka świeży kg 110     

4. kiełbasa drobiowa 90% mięsa kg 40     

5. pałeczki z kurczaka kg 40     

            

            

            

  WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO: 
 PODATEK 

VAT 
  

WARTOŚĆ 
ZAMÓWIENIA BRUTTO 

  

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

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Znak sprawy:SP11.201.20.2022   Załącznik nr 2 do zaproszenia 

    Część IV  

FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI IV ZAMÓWIENIA 
Dostawa mięsa i wyrobów wieprzowych i wołowych                                                                                                                                                                                                                            

do Szkoły Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu                                                                                                             
w okresie od stycznia do czerwca 2023r. 

      

      

      

L.p. Opis/nazwa towaru 
Jednostka 

miary 

Ilość przewidziana do 
realizacji w okresie             

I -VI 2023 

Cena jednostkowa 
brutto  

Wartość brutto       
w  zł 

1. 
boczek wędzony ( wymaganie minimalne: 100g 
produktu wyprodukowane z 125g mięsa wieprzo-
wego) 

kg 80     

4. kiełbasa cienka wieprzowa min. 92% mięsa kg 80     

5. łopatka wieprzowa MIELONA kg 100     

7. schab b/k kg 80     

8. łopatka wieprzowa b/K kg 80     

9. wołowe gulaszowe kg 80     

10. karczek b/k kg 40     

11. szynka wieprzowa kulka  kg 80     

12           

  WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO:  PODATEK VAT 
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 

BRUTTO 

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

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Znak sprawy:SP11.201.20.2022   Załącznik nr 2 do zaproszenia 

    Część V  

      

FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI V ZAMÓWIENIA 
Dostawa artykułów mleczarskich, tłuszczu poch. zwierzęcego i roślinnego oraz jaj kurzych                                                                                                     

do Szkoły Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu w okresie od stycznia do czerwca 2023r. 

            

L.p
. 

Opis/nazwa towaru Jednostka miary 
Ilość przewidziana do 

realizacji                                                                              
w okresie I -VI 2023 

Cena jednostkowa brutto  
Wartość brutto                                                    

w  zł 

1. jaja kurze świeże, klasa A, wielkość L szt 1500     

2. mleko 2,5% tłuszczu litr 170     

3. masło 200 g min. 82 % tłuszczu szt 220     

4. oliwa z oliwek Basso 0,50 l szt 5     

5. olej rzepakowy uniwersalny 0,9 l. szt 220     

6. ser biały półtłusty Włoszczowa kg 100     

7. ser żółty Gouda kg 24     

8. ser Feta 270g szt 8     

9. śmietana kremowa 30 % tłuszczu litr 150     

10. 
śmietana18%,400g do zup i sosów Piąt-
nica 

szt 100     

12 twaróg sernikowy Piątnica wiaderko kg 20     

13 serek Mascarpone 250 g szt 100,00     

  WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO: 
   PODATEK 

VAT 
  

WARTOŚĆ                
ZAMÓWIENIA 

BRUTTO 
 

  

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

. 
  

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak sprawy:SP11.201.20.2022 Załącznik nr 2 do zaproszenia

Część VI

L.p. Opis/nazw a tow aru
Jednostka 

miary

Ilość przew idziana do 

realizacji                                                                   

w  okresie I -VI 2023

Cena jednostkow a 

brutto 
Wartość brutto zł

2 miruna nowozelandzka 10%  glazury SHP bez skóry kg 120

3 brukselka mrożona kg 10

4 fasolka szparagowa zielona kg 15

5 fasolka szparagowa żółta mrożona kg 15

6 kalafior mrożony kg 15

7 mieszanka kompotowa tradyc.Hortex kg 120

8 mieszanka warzywna 7- składnikowa kg 40

10 szpinak mrożony kg 20

11 truskawka mrożona kg 40

12 marchew baby kg 60

13 warzywa na patelnię kg 70

14 pierogi z truskawkami kg 60

15 pierogi ruskie kg 60

16 pierogi z miesem kg 60

17 pierogi z borówkami kg 60

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO:          PODATEK VAT WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO

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

FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI VI ZAMÓWIENIA

Dostawa ryb i mrożonek owocowych i warzywnych do Szkoły Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu                                                                                                   

w okresie od stycznia do czerwca 2023r.



 

      

Znak sprawy:SP11.201.20.2022   Załącznik nr 2 do zaproszenia 

    Część VII  
      

FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI VII ZAMÓWIENIA 
Dostawa pieczywa, wyrobów piekarniczych i ciastkarskich                                                                                                                        

do Szkoły Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu                                                                                                                
w okresie od stycznia do czerwca 2023r. 

      

      

      

      

L.p. Opis/nazwa towaru Jednostka miary 
Ilość przewidziana do 

realizacji w okresie                                           
I -VI 2023 

Cena jednostkowa brutto  
Wartość brutto                                                      

w  zł 

1. chleb graham 0,35 kg szt. 20     

2. drożdżówka ser / dżem szt 220     

3. chleb pszenno-żytni 0,80 kg szt 60     

4. bułka grahamka 80 g szt 220     

5. bułki kajzerki szt 220     

6. 
chleb słonecznikowy 430g szt 20     

7. rogale maślane 100g szt 220     

8. 
pączki tradycyjne 100g szt 220     

  WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO: 
          PODATEK      

VAT 
  

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 
BRUTTO 

  

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

  
          

 


