
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Odrodzenia 31
59-141 Chocianów                                                              

Znak sprawy: DO.361.18.2013                                
                                                                                       
                                                      

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 
2013r. poz. 907 z późn. zm. ) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw / usług /  
robót budowlanych

      I.   ZAMAWIAJĄCY
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Odrodzenia 31
59-141 Chocianów

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
           Bezgotówkowa sprzedaż podstawowych artykułów spożywczych ( z wyłączeniem napojów  

zawierających alkohol,  kawy naturalnej  oraz produktów tytoniowych ) i  artykułów higienicznych  
klientom  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w   Chocianowie  uprawnionym  do  świadczeń  z  pomocy  
społecznej w formie niepieniężnej – realizacja w mieście Chocianów.

   
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

   1) W celu realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązuje się do bezgotówkowej
            sprzedaży artykułów spożywczych ( z wyłączeniem napojów zawierających alkohol, kawy
            naturalnej oraz  produktów tytoniowych ) i higienicznych podopiecznym zamawiającego po
            okazaniu dowodu  osobistego i sprawdzeniu PESEL. 
        2) Podstawą bezgotówkowej sprzedaży podstawowych artykułów spożywczych podopiecznemu
            stanowić będzie comiesięczne pismo informujące o wysokości świadczenia ( zasiłku )  
            przysługującego  osobie wskazanej z imienia i nazwiska oraz nr PESEL.
         3) Wartość zamówienia może ulec zmianie i uzależniona będzie od ilości osób uprawnionych do
             zasiłku stałego, okresowego i celowego w formie niepieniężnej. O ilości osób uprawnionych
             Zamawiający poinformuje każdorazowo.
         4) Wykonawca powinien posiadać w ciągłej sprzedaży pełny asortyment artykułów spożywczych. 
             Wykaz podstawowych artykułów, które powinny być w ciągłej sprzedaży zawiera załącznik nr 1 
             do zapytania.
         5) Oferowany towar musi być świeży i musi posiadać świadectwo jakości oraz spełniać wszelkie
             aktualnie obowiązujące normy i przepisy wymagane w zakresie żywności. Ponadto wszystkie
             artykuły spożywcze powinny być w przystępnych cenach, a równocześnie dobrej jakości.
         6) Zabrania się wydawania klientom skierowanym przez Zamawiającego napojów alkoholowych,   
             kawy naturalnej i wyrobów tytoniowych.

               7) Rozliczenia dokonywane będą na podstawie faktur i załączonych paragonów zakupu lub ich
                   kopii zawierających pokwitowanie zakupu towaru przez świadczeniobiorcę.

III. DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY:
            1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
               a) Podpisany przez Wykonawcę wykaz podstawowych artykułów spożywczych wg  załączonego 

           wzoru – załącznik Nr 1            
                  b) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz  oferty – wg. załączonego wzoru –  

           załącznik Nr 2 wraz z oświadczeniem – załącznik 2a.      

IV.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i  Wykonawcy mogą 
    przekazywać pisemnie, za pomocą faxu lub drogą elektroniczną.
2. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści   
    zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest  
    Pani Józefa Zając, tel. 76 8185 151 wew. 25, adres email: sekretariat@opschocianow.pl.  
    Informacja zostanie udzielona w terminie 24 h chyba, że pytanie oferenta nie ma w ocenie  



    Zamawiającego wpływu na treść oferty.

 V.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu

          ofertowym i przygotować ofertę  zgodnie z wymogami określonymi w tym dokumencie.
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

          niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za szkody
          poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

            3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
            4. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu oferty załączonym do niniejszego zapytania.  

 5. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po 
     przecinku.

      VI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
             1. Oferta powinna być dostarczona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2013 do     

  godz.14.00. w jednym z poniższych sposobów, tj. za pośrednictwem:
     a) poczty elektronicznej na adres: sekretariat@opschocianow.pl

                b) faxu na numer: 76 8185 151
                c) przesłana pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczona osobiście na adres:
                   Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Odrodzenia 31, 59-141 Chocianów

     d) Oferty przesłane e-mailem muszą zawierać podpisany przez  Wykonawcę i    
        zeskanowany formularz ofertowy. 
     e) Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

                f)  W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą w zamkniętej  
    kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe – na podstawowe art. spożywcze”  NIE OTWIERAĆ 
    PRZED 27.12.2013r.  Godz. 14.00.

     VII.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
     Zamówienie winno być wykonane w terminie od 02 stycznia 2014r. Do 31 grudnia 2014r.

     VIII.  KRYTERIA OCENY OFERT
              1. Przy ocenie oferty brane będą pod uwagę następujące elementy:

1) najniższa wartość  oferty – najwyższa suma punktów danej oferty,
2) każdy artykuł spożywczy, którego cena jest najniższa ze wszystkich cen w złożonych 

ofertach otrzymuje 1 pkt, suma punktów danej oferty stanowi podstawę do ustalenia 
wagi,

3) najwyższa suma punktów uzyskanych przez ofertę ze wszystkich złożonych ofert – 100% 
wagi (oferta najniższa ).

4) w  przypadku  gdy  dwie  oferty  lub  więcej  ofert  uzyska  jednakową  najwyższą  liczbę 
punktów,  zostanie  wybrana  oferta,  która  zawiera  największą  liczbę  punktów  w 
asortymencie sklepu ( najmniejsza liczba asortymentu z wpisem „Brak” ).

5) jeżeli  po weryfikacji  liczby asortymentu,  o której  mowa w ppkt 4,  co najmniej dwie 
oferty będą miały jednakową liczbę punktów, wygra oferta, która ma najniższą cenę 
kolejno  w  15  punktach  wykazu  produktów w  formularzu  cenowym na  podstawowe 
artykuły spożywcze wg. załączonego wzoru – załącznik Nr 2 

     IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH
   1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: dokonując wyboru najkorzystniejszej
      oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto. 

              2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi 
      wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.                                    
  3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia.
  4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej      
      określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny         
      przed podpisaniem umowy.
  6. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych    
      uregulowaniach zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy   
      Prawo zamówień publicznych.

             7. Zamawiający przewiduje, że w ramach formy pomocy dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej  

mailto:sekretariat@opschocianow.pl


    w Chocianowie, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, w 2014r. zostaną zaangażowane 
      środki finansowe w wysokości około 46 tys. złotych brutto. 

              8. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania – Honorata Szulc.

   …............................................... ..............
  ( data, podpis osoby prowadzącej sprawę ) 

akceptacja kierownika jednostki
                                                                                              …..........................................................
           Chocianów, dnia 17.12.2013r.    
                       
          Załączniki:
           1. Wykaz podstawowych artykułów spożywczych – załącznik Nr 1

1. Formularz oferty – załącznik Nr 2
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 2a
4. Wzór umowy



Załącznik Nr 1

Wykaz podstawowych artykułów spożywczych

Artykuły spożywcze
Pieczywo:

− chleb pszenny jasny
− bułki

Produkty mleczarskie:
− twaróg
− ser żółty
− serek topiony
− jaja
− masło
− masło roślinne
− margaryna
− mleko

Wędliny:
− mielonka
− pasztetowa
− kiełbasa zwyczajna
− kiełbasa parówkowa
− mortadela
− kiełbasa szynkowa

Mięso:
− wieprzowe
− mielone
− drób

Produkty sypkie:
− cukier
− sól
− mąka
− kasza
− ryż
− makaron

Różne produkty spożywcze:
− herbata
− olej
− smalec
− warzywa
− konserwy rybne

Artykuły chigieniczne
− proszek do prania
− pasta do zębów
− mydło toaletowe
− papier toaletowy

Oświadczam, że posiadam w ciągłej sprzedaży w/w asortyment w placówce handlowej na terenie miasta 
Chocianowa, których wykaz został określony w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego.



                                                                                                                          Załącznik Nr 2

FORMULARZ  OFERTY

1.  Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwa: ………………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………..

Numer telefonu: ….....................................................................

NIP: …………………………………………………..………………………………….

REGON: ………………………………………………………………………………..

Nr Rachunku Bankowego: …………..………………………………………..

2. Oświadczenie Wykonawcy:

     Oświadczam, że:

   1)  Oświadczam,  że  zapoznałem się  z  opisem przedmiotu  zamówienia  i  nie  wnoszę  do   niego  

zastrzeżeń.

2) Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

3) Zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4) Wyrażam zgodę na 14 dniowy termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym.

5)  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  postanowieniami  zawartymi  w  projekcie  umowy  i  

zobowiązujemy    się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy 

w miejscu  i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

           7) Oferta pod rygorem odrzucenia winna zawierać:

          - Podpisany formularz wykazu podstawowych artykułów spożywczych – załącznik Nr 1

          - Formularz cenowy na podstawowe art. spożywcze – załącznik Nr 2

                - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał. Nr 2a

     - Zaparafowany, przez osobę/osoby do tego upoważnione, wzór umowy stanowiący załącznik do 

        niniejszego Formularza Ofertowego Wykonawcy.

3. Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym, odpowiedzialna/e za wykonanie zobowiązań umowy:

1) Nazwisko i imię: …................................................................................................................

 telefon kontaktowy …..............................................................................................................

 zakres odpowiedzialności …......................................................................................................

2) Nazwisko i imię: …................................................................................................................

 telefon kontaktowy …..............................................................................................................

 zakres odpowiedzialności …......................................................................................................

4. Zobowiązania Wykonawcy:

1) Nawiązując do zapytania ofertowego na bezgotówkową sprzedaż podstawowych artykułów spożywczych ( 

z wyłączeniem napojów zawierających  alkohol,  kawy  naturalnej  oraz  produktów  tytoniowych  )  i 

artykułów higienicznych klientom Ośrodka Pomocy Społecznej w  Chocianowie uprawnionym do świadczeń z 

pomocy społecznej w  formie niepieniężnej – realizacja w mieście Chocianów.          



Znak sprawy: DO.361.18.2013, oferujemy wykonanie zamówienia, za ceny określone w poniższym wykazie:

  

Lp. Artykuł Jednostka 
miary

Cena brutto Ocena OPS

1 Chleb pszenny 1 kg

2 Bułka duża 1 szt.

3 Twaróg półtłusty 200g

4 Ser żółty tw 1 kg

5 Ser topiony 100g 1 szt

6 Jaja klasy M 10 szt

7 Masło w kostkach 200g o zawartości tłuszczu 
82%

1 szt

8 Margaryna zwykła 250g 1 szt

9 Masło roślinne 500g 1 szt

10 Mleko w kartonie 2% 1 litr

11 Mielonka wieprzowa 1 kg

12 Pasztetowa 1 kg

13 Kiełbasa zwyczajna 1 kg

14 Mortadela 1 kg

15 Kiełbasa parówkowa 1 kg

16 Kiełbasa szynkowa 1 kg

17 Łopatka wieprzowa bez kości 1 kg

18 Mięso mielone 1 kg

19 Kurczak świeży 1 kg

20 Slonina 1 kg

21 Porcja rosołowa drobiowa 1 kg

22 Cukier biały 1 kg

23 Sól 1 kg

24 Mąka pszenna typ. 450 1 kg

25 Kasza jęczmienna 1 kg

26 Ryż biały 1 kg

27 Makaron nitka 250g 1 szt

28 Herbata ekspresowa 100 torebek 140g 1 op.

29 Kawa zbożowa 147g 1 op.

30 Olej rzepakowy 1 litr

31 Smalec 250g szt

33 Cebula 1 kg

33 Jabłka 1 kg

34 Marchew 1 kg

35 Ziemniaki 1 kg

36 Konserwa mięsna wieprzowa 300g 1 szt



37 Konserwa mięsna wołowa 300g szt

38 Śledź w pomidorach 130g 1 szt

39 Dżem wiśniowy słodzony 280g 1 szt

40 Śmietana 12% 330g 1 szt

41 Jogurt owocowy 150g 1 szt

42 Serek wiejski 200g 1 szt

43 Kakao ciemne 100g 1 szt

44 Maślanka 1 litr

45 Ryba mrożona 1 kg

46 Koncentrat pomidorowy 200g 1 szt

47 Proszek do prania 400g 1 szt

48 Pasta do zębów 100ml 1 szt

49 Mydło toaletowe 100g 1 szt

50 Papier toaletowy 1 rolka 1 szt

Ogółem wartość

UWAGA:
1) Oświadczam, iż posiadam w ciągłej sprzedaży wyżej wymieniony asortyment.
2) Oświadczam, że w/w towar jest pełnowartościowy i nie jest przeterminowany.
3) W opisie podano minimalne lub występujące gramatury produktów, i to właśnie dla tych gramatur    
    należy określić ceny jednostkowe brutto poszczególnych artykułów,
4) W przypadku braku asortymentu u danego Wykonawcy, proszę wpisać w miejscu ceny :BRAK”
5) Cena artykułów spożywczych podanych w ofercie będzie obowiązywała przez cały okres realizacji
     umowy.

5. Inne informacje wykonawcy:
…......................................................................................................................................................

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

                                                                                         

………………… dn …………….

                                                                                     …........................................................
                                                                                  ( pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób 

                                                                           uprawnionej/ch do reprezentowania Wykonawcy) 

  

`  
                                                                                                                    



                                                                                                                                   Załącznik nr 2a

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Nazwa wykonawcy  ...............................................................................................

Adres wykonawcy  ................................................................................................. 

Miejscowość ................................................   Data ..................... 

W związku z ubieganiem się o wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym Nr DO.361.18.2013 

w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na:  Bezgotówkową sprzedaż podstawowych artykułów 

spożywczych klientom Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie uprawnionym do świadczeń w formie 

niepieniężnej oświadczamy  że:   

   1)    posiadam(y)  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

  2)   posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(emy) potencjałem technicznym i  

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

   3)    Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

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

                                                               (data i czytelny podpis wykonawcy)

                 



   WZÓR UMOWY

zawartej w dniu …................. w Chocianowie, pomiędzy:

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chocianowie, ul. Odrodzenia 31
reprezentowanym przez:
Małgorzatę Staszczak – Kierownika
działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów.
NIP 692-11-20-989, REGON 004043360
a
…........................................................................................
zwanym dalej w umowie „Wykonawcą”, następującej treści:

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego ( zamówienie publiczne poniżej 14 tys. euro) art. 4 
pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. Poz. 907 z późn. 
zm. ) strony zgodnie postanawiają:

§ 1
1. Zamawiający  zleca,  a Wykonawca przyjmuje  do realizacji  usługę polegającą na bezgotówkowym 

sprzedawaniu  artykułów  spożywczych  klientom  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Chocianowie 
uprawnionym do świadczeń pomocy społecznej w  formie niepieniężnej. 

      2.  Wykonawca zobowiązuje się posiadać w ciągłej sprzedaży pełny asortyment artykułów spożywczych 
(  tj.  pieczywo,  produkty  mleczarskie,  ryby,  warzywa,  owoce,  przyprawy  i  koncentraty,  mięso,  
wędliny, konserwy mięsne i rybne, cukier, mąka i produkty mączne, ryż, kasza  oraz  inne  produkty  
spożywcze i higieniczne).

3. Zamawiający przedłoży comiesięcznie pismo informujące o wysokości miesięcznego zasiłku
      realizowanego w formie niepieniężnej przysługującego osobie uprawnionej wskazanej z imienia
      i nazwiska oraz numeru Pesel.
4. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegała na bezgotówkowej sprzedaży uprawnionemu po  

okazaniu dowodu osobistego oraz sprawdzeniu PESEL podstawowych produktów żywnościowych,   
w ilości nie budzącej wątpliwości przeznaczenia ich na cele spożywcze  ( a nie np. handlowe ). 

5. Zabrania  się  sprzedaży  osobom  samotnie  gospodarującym  wskazanym  przez  Zamawiającego  
powyżej 2 kg. cukru białego miesięcznie a rodzinom wieloosobowym powyżej 4 kg cukru białego  
miesięcznie.

6.  Wartość dziennej sprzedaży ustala się na około 20,00 zł. ( w pojedynczych przypadkach wartość 
sprzedaży  może  być  inna  –  w  zależności  od  kwoty  przyznanego  zasiłku  określonego 
w comiesięcznym piśmie Zamawiającego).

7.  Paragon kasowy, pokwitowany przez osobę uprawnioną do zasiłku, stanowi dokument potwierdzający
     sprzedaż artykułów spożywczych.  
8.  Zabrania się bezgotówkowej sprzedaży klientom Ośrodka Pomocy Społecznej uprawnionym do
     świadczeń w formie niepieniężnej napojów alkoholowych, kawy naturalnej i wyrobów tytoniowych. 
9.   Zamawiający ma prawo do kontrolowania bieżącej realizacji zasiłków.

§ 2
Realizacja zasiłków odbywać się będzie w placówce Wykonawcy pod adresem:

Chocianów ul. …...................................................................
Wykonawca nie może przekazać zadania określonego niniejszą umową do realizacji innemu podmiotowi.

§ 3
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy.
2. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe, rzetelne i 

kompetentne wykonanie przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że umowa zostanie zrealizowana z należytą starannością, oferowany towar 

będzie świeży oraz, że posiada świadectwa jakości oraz spełnia wszelkie aktualnie obowiązujące 
normy i przepisy wymagane w zakresie żywności.

§ 4



1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wydany towar w formie bezgotówkowej wg wystawionych 
faktur/rachunków, uwzględniając ceny wskazane w formularzu ofertowym Wykonawcy.

2. Artykuły spożywcze zakupione przez klientów i nie wymienione w formularzu ofertowym Wykonawcy 
będą miały aktualną cenę rynkową, jaka obowiązuje u Wykonawcy w dniu sprzedaży. 
Niedopuszczalne jest ustalanie cen na artykuły spożywcze przez Wykonawcę dla Zamawiającego, 
wyższych niż są określone na dany dzień w handlu detalicznym.

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w celu 
należytego wykonania zobowiązań umownych.

4. Załącznikiem do niniejszej umowy jest kopia formularza ofertowego Wykonawcy, złożonego w 
postępowaniu „Zapytanie ofertowe”  na Bezgotówkową sprzedaż podstawowych artykułów 
spożywczych ( z wyłączeniem napojów zawierających alkohol, kawy naturalnej oraz produktów 
tytoniowych ) i artykułów higienicznych klientom Ośrodka Pomocy Społecznej w  Chocianowie 
uprawnionym do świadczeń z pomocy społecznej w formie niepieniężnej – realizacja w mieście 
Chocianów.

5. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca potwierdza, że cena wymienionych artykułów spożywczych w 
okresie obowiązywania umowy nie ulegnie zmianie.

§ 5
      1.   Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za zrealizowane zasiłki do 14 dni, od dnia  

otrzymania faktury przelewem na konto Wykonawcy.
       2.  Do faktury dołączone zostaną wszystkie paragony ( lub ich kopie ) pokwitowane przez osobę   

uprawnioną do świadczenia na które opiewa faktura.

§ 6
           Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas: od 02.01.2014 do 31.12.2014r.

§ 7
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty 

na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za odstąpienie od umowy, z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto umowy na dziań odstąpienia.
b) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na towar wolny od wad w wysokości 2% wartości 
towaru dostarczonego z wadami za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na wymianę 
towaru.

2. Za nienależyte bądź nieprawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności za sprzedaż 
napojów zawierających alkohol, kawy naturalnej oraz produktów tytoniowych lub sprzedaż cukru 
białego powyżej ilości wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
10% wartości brutto umowy na dzień stwierdzenia nieprawidłowości – za każde stwierdzone 
naruszenie.

       3. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, w szczególności zaś zapisu 
zawartego w § 1 pkt 5 i 8 Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym.

§ 8
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień podpisanej umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem niżej wymienionych możliwości i 
warunków dokonania takiej zmiany;
1) w przypadku zmiany wysokości stawek podatku VAT dotyczących przedmiotu umowy podlegają 
one zmianie od dnia wejścia w życie nowych stawek podatku przy czym zmianie ulegnie wyłącznie 
kwota brutto, cena netto pozostanie bez zmian.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci 
aneksu.

§ 9
1. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że:

1) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub upadłości:
2) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
3) Wykonawca przystąpił do rozwiązania firmy.

2.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 



     interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3.  Zamawiający może odstąpić od jego realizacji w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
     okolicznościach.
4.  W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie Wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
    części umowy. Podstawą do określenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie stopień realizacji
    zamówienia.

 § 10
1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje umowy, a w szczególności, 

gdy:
1) Zamawiający nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie usługi w ciągu 30 dni od 
terminu płatności ustalonego w umowie:
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 
pokryć umownego zobowiązania finansowego.

2.  Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne, jeżeli 
Wykonawca wyznaczył zamawiającemu 14 dniowy termin do wypełnienia postanowień umowy i 
poinformował go, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy.

§ 11
1. Zmiany  umowy  w  stosunku  do  złożonej  oferty  mogą  nastąpić  tylko  w  przypadku  zaistnienia 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności.
3. Okoliczności  stanowiące  podstawę  zmiany  umowy  winny  być  szczegółowo  uzasadnione 

udokumentowane przez stronę występującą z propozycją  zmiany niniejszej umowy.

§ 12
1. Wykonawca  oświadcza,  że  będzie  przestrzegać  przepisów  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997r.  O 

ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) i że ma świadomość, że 
nie ma prawa wykorzystywać danych osobowych poznanych w wyniku realizacji umowy w innym 
celu  jak  tylko  dla  prawidłowej  realizacji  niniejszej  umowy.  Ponadto  Wykonawca  ma  obowiązek 
ochrony  pozyskanych  danych  osobowych  przed  nieuprawnionym  dostępem  osób  trzecich,  na 
zasadach przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych.

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

     2.  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Wykonawcy dwa 
        dla Zamawiającego.

             WYKONAWCA                                                                                ZAMAWIAJĄCY

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


