
         Bieruń, dnia 16 listopada 2018 r. 

 

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: 
„Dostawa gotowych bułek z wkładką lub drożdżówek z jogurtem/owocem  

dla dzieci i młodzieży” 
nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych. 

 
Zamawiającym jest: Gmina Bieruń-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  
Siedziba: 43 – 155 Bieruń, ul. Wł. Jagiełły 1.  
Telefon: (32) 216 – 21- 76, fax. wew. 131 
Godziny urzędowania: pon. 7.30 - 16.30, wt., śr., czw. 7. 30 - 15.30, pt. 7.30 - 14.30.  
NIP: 646 101 51 03 REGON: 271141510  

I. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dostawy gotowych bułek z wkładką lub 
drożdżówek z jogurtem/owocem dla dzieci i młodzieży w ramach zadań zawartych  
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 oraz dożywiania przewidzianego w art. 41 ust. 1 pkt 
3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

2. Zadaniem Wykonawcy jest dostawa gotowych bułek lub drożdżówek, w szacunkowej ilości 
8365 szt. rocznie (ok. 35 sztuk dziennie), dostarczonych do: 
1) Świetlicy Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym „Iskierka” w Bieruniu,  

ul. Warszawska 292, 43-155 Bieruń (ok. 20 sztuk bułek/drożdżówek); 
2) Świetlicy Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym „Radość” w Bieruniu,  

ul. Chemików 139, 43-150 Bieruń (ok. 15 sztuk bułek/drożdżówek). 
3. Gotowe bułki z wkładką oraz drożdżówki z jogurtem/owocem będą dostarczone  

w opakowaniu jednorazowym dopuszczonym do kontaktu z żywnością w ilości wskazanej 
w pkt 2 codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 - 1200 za wyjątkiem okresów 
wolnych od zajęć w świetlicach (jeden miesiąc wakacyjny). 

4. Zamawiający ustala wkładki do bułek: 
- Poniedziałek- drożdżówka (ser-mak/marmolada/budyń)+ owoc sezonowy 

 np. jabłko / banan / mandarynka; 
- Wtorek- bułka z sałatą, serem, ogórkiem/sałatą, szynką, pomidorem; 
- Środa- bułka z twarożkiem, szczypiorkiem, rzodkiewką/pastą z makreli lub paprykarzem; 
- Czwartek- bułka z pasztetem i ogórkiem/bułka z serkiem topionym, pomidorem; 
- Piątek- bułka z dżemem/kremem czekoladowym + jogurt; 
- Raz w tygodniu 10 l mleka 3,2%, kakao 300g. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pełnowartościowych towarów. 
6. W przypadkach mniejszego zapotrzebowania wynikającego z nieobecności dzieci 

w świetlicach, Wykonawca będzie dostarczał bułki z wkładką lub drożdżówki  
z jogurtem/owocem w ilości pomniejszonej o liczbę zgłoszoną telefonicznie przez 
koordynatora świetlic (zobowiązanych odrębną czynnością przez Zamawiającego) najpóźniej 
na dzień przed dostarczeniem. 

 
II. Termin realizacji zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  

III. Warunki udziału w postępowaniu 



O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 
ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych dotyczące:  

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. 

3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

IV. Wymagane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia jakie składają Wykonawcy w celu 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (wzór - załącznik nr 1). 
2. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór – załącznik 

nr 2). 
3. Kserokopia aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do 

występowania w obrocie prawnym (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę). 

V. Sposób obliczania ceny 

1. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu 
cenowym – załącznik nr 1, który po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będzie formularz 
ofertowy. 

2. Ostateczna cena oferty, powinna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Wartość bez podatku VAT każdej pozycji musi uwzględniać wszystkie koszty związane  

z realizacją przedmiotowego zamówienia.  
4. Ostateczną wartość oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji formularza 

cenowego z podatkiem VAT. 
5. Cena określona przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres 

ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom w okresie jej trwania. 

VI. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty, wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie dokonywał oceny wg następujących kryteriów  
z uwzględnieniem podanych wag procentowych: 

KRYTERIUM I – cena – waga 100% 
1. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty według 

następującego wzoru: 

Wartość brutto najtańszej oferty 
     Cena = -----------------------------------------  x  100 pkt x 100% 

Wartość badanej oferty brutto 
 
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. 
3. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

VII. Forma, miejsce i termin złożenia propozycji cenowej 
1. Propozycję cenową należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim (czytelną i trwałą 

techniką). 
2. Termin składania ofert upływa dnia 27.11.2018 r. do godz. 13.00.  



3. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego (I piętro - sekretariat). 
4. W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby 

Zamawiającego. 
5. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz 

napis: oferta na „Dostawę gotowych bułek z wkładką lub drożdżówek 
z jogurtem/owocem dla dzieci i młodzieży”. 

6. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona 
Wykonawcy nie otwarta. 

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed 
terminem upływu do jej składania. 

VIII. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2018 r. o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr C 108. 

IX. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

W sprawach proceduralnych: 
- Sylwia Szymanowska -, pokój nr C 104, telefon 32 216 21 76 wew. 128, 
w sprawach merytorycznych: 
- Aleksandra Romańska , telefon 32 216 21 76 wew. 143. 

X. Udzielenie zamówienia 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje na stronie 
internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie wyboru. 

XI. Informacje dotyczące zawierania umowy 

1. W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć podpisaną umowę do siedziby Zamawiającego. Wzór umowy 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu.  

2. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej. 
XII. Informacje dodatkowe 

1. Wszystkie przedstawione informacje przeznaczone są wyłącznie do przygotowania propozycji 
cenowej. 

2. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem propozycji cenowej ponosi 
Wykonawca. 

3. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą w złotych 
polskich (PLN). 

DYREKTOR 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Bieruniu 
 Piotr Ćwiękała 

 
W załączeniu: 

1. Formularz ofertowy. 
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
3. Wzór umowy. 

………………………………………………… 
Parafa osoby przygotowującej 



         Załącznik nr 1 

 

(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) 

tel. ..............................................................., fax. ......................................, e-mail .................................. 

NIP ………………………………………………… 

REGON ……………………………..…………… 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

1. Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na dostawę gotowych bułek  
z wkładką lub drożdżówek z jogurtem/owocem dla dzieci i młodzieży, przedkładamy 
niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte  
w zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej. 
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: 

Cena 1 gotowej bułki z wkładką lub drożdżówki z jogurtem/owocem: 

Wartość brutto: ……………………………..zł 
(słownie: …………………………………………………………………………………………………….……………………………złotych) 
Wartość netto: ……………………………… zł 
(słownie: …………………………………………………………………………………………………….……………………………złotych) 
Wartość VAT…………………………………..zł 
(słownie: …………………………………………………………………………………………………….……………………………złotych) 

2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 
3. Oświadczamy, że: 

1) Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia (w tym ze wzorem umowy)i nie wnosimy 
do niego żadnych zastrzeżeń. 

2) W przypadku wyboru oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3, z uwzględnieniem zaproponowanych danych ofertowych  
- w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego. 

Załącznikami do oferty są następujące dokumenty: 

 

 

…………………………………      ……………………………………………………… 
(miejscowość i data)  Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych  

do występowania w imieniu Wykonawcy 
 

 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 

…………………………………………………………………….. 
(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) 

 

 
OŚWIADCZENIE 

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

Składając ofertę na: 

dostawę gotowych bułek z wkładką lub drożdżówek z jogurtem/owocem dla dzieci  
i młodzieży, 

w imieniu: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa Wykonawcy) 

oświadczamy że /spełniamy – nie spełniamy/* warunki udziału w postępowaniu określone  
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w ten sposób, że:  

1. /Posiadamy – nie posiadamy/* uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności; 

2. /Posiadamy – nie posiadamy/* niezbędną wiedzę i doświadczenie; 
3. /Dysponujemy – nie dysponujemy/* potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej /zapewniającej – nie zapewniającej/* 

wykonanie zamówienia. 
 

 

 

 

 

…………………………………      ……………………………………………………… 
(miejscowość i data)  Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych  

do występowania w imieniu Wykonawcy 

 

 
* -  niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 3 
 

UMOWA   Nr ………. / MOPS / GPPRPU/al/2018 

 

Zawarta w dniu ......................... 2018 r. w Bieruniu między: 
 
Gminą Bieruń - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bieruniu ul. Wł. Jagiełły 1, 43-155,  
NIP: 646 101 51 03, REGON: 271141510 
reprezentowanym  przez:  
Piotra Ćwiękałę– Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu na podstawie 
pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Bierunia z dnia …………………………..…r. 
nr…………………………..……………………. 
zwanym w dalszej części  „Zamawiającym” 
a, ……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 
z siedzibą w …………………………………..……………. przy ul. …………………………………………….………………………….,  
działającym na podstawie wpisu do ……………………………………………………………………………………………………, 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
zwanym w dalszej części „Wykonawcą” 
 
 

§ 1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie dostawy gotowych bułek z wkładką lub drożdżówek 
z jogurtem/owocem dla dzieci i młodzieży w ramach zadań zawartych w Gminnym Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 
oraz dożywiania przewidzianego w art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

                                                                       § 2 
1.   Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji umowę poprzez dostawę 
                 gotowych bułek lub drożdżówek, w szacunkowej ilości 35 sztuk dziennie, dostarczonych do: 

1) Świetlicy Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym „Iskierka” w Bieruniu,  
ul. Warszawska 292, 43-155 Bieruń (20 sztuk bułek/drożdżówek); 

2) Świetlicy Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym „Radość” w Bieruniu,  
ul. Chemików 139, 43-150 Bieruń (15 sztuk bułek/drożdżówek). 

2. Gotowe bułki z wkładką oraz drożdżówki z jogurtem/owocem będą dostarczone  
        w opakowaniu jednorazowym dopuszczonym do kontaktu z żywnością w ilości wskazanej w pkt 2 
        codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 900 - 1100 za wyjątkiem okresów 
        wolnych od zajęć w świetlicach (jeden miesiąc wakacyjny). 
3.     Zamawiający ustala wkładki do bułek: 

- Poniedziałek- drożdżówka (ser-mak/marmolada/budyń)+ owoc sezonowy np. jabłko/ 
banan / mandarynka; 
- Wtorek- bułka z sałatą, serem, ogórkiem/sałatą, szynką, pomidorem; 
- Środa- bułka z twarożkiem, szczypiorkiem, rzodkiewką/pastą z makreli lub paprykarzem; 
- Czwartek- bułka z pasztetem i ogórkiem/bułka z serkiem topionym, pomidorem; 
- Piątek- bułka z dżemem/kremem czekoladowym + jogurt; 

       - Raz w tygodniu 10 l mleka 3,2%, kakao 300g. 
 



§ 3 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pełnowartościowych towarów.  

§ 4 
W przypadkach mniejszego zapotrzebowania wynikającego z nieobecności dzieci w świetlicach, 
Wykonawca będzie dostarczał bułki z wkładką lub drożdżówki z jogurtem/owocem w ilości 
pomniejszonej o liczbę zgłoszoną telefonicznie przez koordynatora świetlic (zobowiązanych odrębną 
czynnością przez Zamawiającego) najpóźniej na dzień przed dostarczeniem. 

§ 5 
1. Strony uzgadniają następujący sposób rozliczeń: Wykonawca w okresach za dany miesiąc 
wystawiał będzie Zamawiającemu fakturę/rachunek za faktyczną ilość dostarczonych drożdżówek, 
gotowych bułek.  
2.  Wszystkie faktury/rachunki wystawione przez Zleceniobiorcę w danym miesiącu płatne będą  
w ciągu 14 dni po otrzymaniu faktury/rachunku.  
3.   Strony rozwiązać mogą niniejszą umowę za 1 miesięcznym wypowiedzeniem.  
4.  Łączna kwota za świadczenie usług, o których mowa w pkt. 1 oraz pkt. 4 za cały czas trwania 
umowy nie może przekroczyć kwoty: 

……………………… zł brutto (słownie: ………………………………………………. złotych). 

……………………… zł VAT,  …………………… zł netto.  

Cena 1 gotowej bułki z wkładką lub drożdżówki z jogurtem/owocem: 
…………….. zł netto, …………… zł VAT, …………… zł brutto; 

§ 6 
Umowę zawiera się na czas od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

§ 7 
 

Zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 9 
W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze 
sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 10 
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze 
otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca. 
 

  

 

Zamawiający Wykonawca 

 
 


