
Świdwin, dnta 23.12,2021" r,

zesp ół s zkół Rolniczych c entrum kształce n ia zaw o d,owe go

im. Śtefana Żeromskiego w Świdwinie
ul. Szczecińska 88
78 - 300 Świdwin

Zapytanie ofertowe

postępowanie z wyłqczeniem przepisów ustawy Prawo zamówień PublicznYch
(Dz. i. z 2027 poi. llzl ze zm.), zgodnie z art Z usL 7 pkt. 1ustawy, oraz zgodnie z

§ 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, który stanowi Załqcznik nr 7 do
-ucn*iły 

nr 77/796/27 Zarzqdu Powiatuw Świdwinie z dnia 74 sĘcznia 2027 roku.

I. Zamawiaiąqr
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego

im. Stefana Zeromskiego w Świdwinie
uL Szczecińska BB
78 - 300 Świdwin

il. Opis przedmiotu zamówienia:

przedmiotem zamówienia jest ,,Zakup i dostawa produktów mleczarskich dla

Zespołu Szkół Rolniczych Centrum KształceniaZawodowego im. Stefana
żeromskiego w świdwinie " w g szacunkowe go zestawienia tj. :

1 Vtlekpol Smietanka Łaciata 30 % 500ml 180 szt.

2 Jogurt z wsadem owocowym o zawartości cukru
maksvmalnie 10 g/100 g produklu

800 szt.

,
_J Jogurt naturalny 150 g o zawartośei cukru 10 9/100 g

produklu
ż50 sń

4 Masło żOO g o zawafiości min. 82 Yo tłuszczu m|ecznego 30 kg

5
Mleko ]_ l - karton zawartośćtłuszczu?,O o/o

360 1

6 Ser topiony (krąZki) Hochland ż00 g lub rownowazny 600 szt.

7 MleĘol Ser zołty Gouda w plastrach 1 kg 350 szt.

8 Hochland ser topiony Gouda w plastrach 130g 900 szt

9 Ser zohy Gouda 25kg

10 Ser zołty salami 25 kg

11 Serek Fromage gorski 300 szt



1ż Serek topiony KIRI 900 sź.

l3 Śmietana wieiska 4009 18% 900 szt

14 Twarozek Almette rożnę smaki 150 g lub równowazny 600 szt.

15 Twarozek kanapkowy różnę smaki 150 g lub

rownowazny

900 szt.

I6 Twaróg połtfusty żOkg
I1 Lactimamasło ekstra 10 g (sź) 30 000 szt.

18 Milandia serek śmietaŃowy w plastrach
150 s

400 sż

19. Actimel owocowy DANONE (4sń - opako]ryq4§)_ 300 op.

ilI. Warunki udziału w postępowaniu:

!,Zamawiający zastrzega sobie prawo zrea\izowania Umowy do wartoŚci niŻszej niŻ

określona w Formularzu ofertowym, w za\eżności od faktycznych Potrzeb

zamawialącego, wynikających ze zmieniającej się \iczby podopiecznych

korzystają cych z wyżywienLa w stołówce szkolnej, zmiany iloŚci poszczególnYch

pro duktów wymaganych j adłospisem.

2,Wymagania doĘczące przedmiotu umowy:

1_)Wykonawca d,ostarczy przedmiot zamówienia specjalisĘCznym Środkiem

transportu przystosowanym do przewonl żywności, zgodnie z obowiązującymi

przepisami i opinią Sanepidu na własny koszt w terminach, asorĘmencie i iloŚciach

z g o d ni e z bieżący m zap otr z eb owa n i e m Zamaw iając e go,

Z)Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozl (opakowania,

pojemniki przystosowane do przewozu, danego asortymentuJ i ponosi całkowitą

odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru,

3) Koszty przewoz:u, zabezpl,eczenia towaru i ubezpieczenia na czas Przewozu
ponosi Wykonawca,
4) Towar musi być świeży, I gatunku, najlwyższej jakoŚci dopuszczony do obrotu

zgodnie z obowiązująrymi normami, atestami, terminami przydatnoŚci do sPoŻYcia,

którego termin ważności upływa nie wczeŚniej niŻ 5 dni po dacie dostawY, z

nienaruszonymi cechami pierwotnymi opakowania - w tym szczegÓInie towar

spełniający wymogi polskiej Normy, wymogi określone w ustawie,

5) Zamówienia będą składane w godzinach pracy Zamawtającego, tj, od

poniedziałku do piątku od godziny 7:0O do godziny 1_5:00, Towar musi zostaĆ

dostarczony następnego dnia do siedziby zamawtającego własnym transportem, na

własny koszt i własne ryzyko i wniesiony do magazynl za co Wykonawca otrzyma

40 pkt, a 0 pkt. jeśli Ęlko wniesie towar do placówki. Dostawa w dni robocze w

godzinach: od 6:00 do 10:00. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia towarÓW

do magazynów żywnościowych znajdujących się w obiektach Zamawiającego,



3.IJpoważniony przezzamawiającego pracownik dokonazamówienia telefonicznie lub

pisemnie .," *Śk"r, ny przezwYkoniwcę adres mailowy. Dostawy będą następować w

ierminie 2 4 go dzin o d m o m en trl złożenia zamówi enia

4. Wymagania jakościowe produkty mleczarskie: świeżość, dobry smak po otwarciu

produktów, niezbrylone sery naturalne, gęste jogurĘ,

1. W przypadku reklam acji złejjakości dostarczonego towaru lub niezgodności towaru

z zamówieniem zam awiający żąda w ramach gwarancji wymiany towaru w czasie

nie dłuższym niż I godzina w celu zachowania mozliwości punktualnego i

właściwego żywienia swoich konsumentów. wykonawca w razie stwierdzenia przez

zamawiającego w okresie przydatności do spożycia wad towaru, których nie można

było stwie rdzlć w momencie przyjęcia towaru, zobowiązuje się do wymiany towaru

na wolny od wad w terminie max 1 dnia,

7. Wykonawca gwarantuje że dostarczone arĘkuĘ żywnościowe będą zgodne

z obowiązującymi przepisami i przedstawi na żądanie zamawiającego stosowne

dokumenty zgodnie:
1_) Rozporządzenl,em Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 201,6 r, w sprawie grup

środków spożywczych przeznaczonych odsprzedaży dzieciom i młodzieży w

jednostkach systemu oświaty orazwmagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze

stosowane w ramach żyvienia zbiorowego dzieci t młodzieży w Ęch jednostkach

(Dz. U,20 1,6 p oz,l1,5 4)
_ zawartość cukrów, sodu/soli oraztłuszczy w produktach nie powinnaprzekraczać

wartości wykazanych w wyżej wymienionym rozporządzenlu,

2) Ustawa z dnia 25 sierpnia 20a6 r. o bezpieczeństwie ŻywnoŚci i ŻWvienia

(t,j, Dz, IJ, z 2020 r, poz, 202I),
3) Rozpor ządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1,333 /2008 z dnia 16

grudnia 2008 r, W Sprawie dodatków do żywności (Dz.U. L35Ą z3I.1,2,2008 s, 16),

4J Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r, o jakości handlowej artykułów rolno -
sp ożyw czych (t.j. Dz, IJ, z 2021, r, poz, 630) wr az z aktami wyko nawc zymi,

5) Dyrekrywami i Rozporządzeniem UE w szczególności z Rozporządzentem [WE)

Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r, w

sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L I39 z 30,04,2004, s, 1); Dz, Urz, UE

Polskie wydanie specjalne rozdz.l3, t. 34, str, 3I9),



6J Rozporządzen\em WE nr B54l2O04 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29

kwietnia 2004 r ustanawiające szczegó|ne przepisy dotyczące organizacji

urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego

przeznaczonych do spożyciaprzezludzi [DZ.U,L1,39 z3a,0Ą,2004, s.55 zpóźn,zm,)

Dz,|Jrz.UE Polskie wydanie specjalne rozdz,3,t,45 str, 75

Z poŹn,Zm,),
7) Rozporządzeniem (wE) 178l20O2 Par\amentu Europejskiego i Rady z dnia 28

stycznia 2002 ustanawia;ące ogólne zasady i wymagania prawa zywnościowego,

powołujące Europejski Urząd cls. Bezpieczeństwa Zywności (Dz. U. lJE L z dnia 1

lutego żOaZrzpoźn,zm:Dz,U. UE Polskie Wydanie specjalne rozdz,1_5,t,6, str.463

,zpoźn,zm,),
8J Ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j, Dz,

IJ,z2020 r. poz. t753),

B, Każdy oferowany arĘkuł powinien być oznakowany etykietą zawierającą

następujące clane: nazwa środka spożywczego, nazwa producenta, wykaz

składników występujących w środku spożywczym, termin przydatności do spożycia,

g. Dostawa transportem i na koszt wykonawcy, zamówienie składane przed

dostawą telefoniczne lub pisemnie na adres mailowy wykonawcy,

]_0, Dostawa towaru partiami, stosownie do potrzeb i zamówień Zamawiającego,

Wszelkie reklamacje d,oĘczące clostawy Wykonawca zobowiązany jest załatwić w

trybie pilnym od zgłoszenia. W przypadku dostarczenia zamówionego towaru

niezgodne go z zamówieniem lub niewłaściwej jakoŚci czy niedostarczenia towaru, a

takżenie dokonania niezwłocznejjego wymiany na towar właściiły we wskazanym

terminie, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w

dowolnej jednostce handlowej. KoszĘ powstałe ztego Ętułu obciążająwykonawcę,

1]-. Do każdej dostawy Wykonawca dołącza WZ lub Fakturę,

12. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy

stanowiącymzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego

1_3. Zamawiający informu;e, że w przypadku, gdy określi wymagania z ttżyciem

znaków towaro,ń.ych, patentów, pochod zen),a to nalezy traktowaĆ takie odniesienie

jako przypadkowe [w takim przypadku Zmawiający dopuszcza zaoferowanie

r ozwiązatt równ o ważnychJ.



UWAGA!
w związkv z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem covlD_19 do

wszystkich częśc| zamówienia.

1) w razie wystąpienia przerw w nauczaniu w zwtązku z wprowadzeniem

obostrzeń, zawieszeniem nauczania, wprowadzeniu nauczania hYbrydowego W

związku z pandemią koronawirusa covid_19 lub innych klęsk żywiołowych

zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub zmniejszenia

zamówleńfa, wykonawry nie będzie przysługiwało z te}o powodu żadne

roszczenie.
z)Zamawiający Wymaga od Wykonawców zachowania rygorów sanitarnych i

wykonywania dostaw w reżimie sanitarnym zgodnym z aktualnymi wyĘcznymi

Ministra Zdr owia i Sanepidu,

3)W szczegóIności Wymaga się od Wykonawców konroli temperatury ciała

pracowników dokonująrych czynności zwlązanych z dostawą towaru w

szczególności kierowców, konwojentów. Niedopuszczaniu do pracy osób

wykazujących objawy możliwego zakażenia koronawirusem, między innymi takie

jakl gorączka, kaszel, duszności, katar ból gardła. Kierowca -konwojent Wykonawry

podczas dostawy musi mieć założoną maseczkę zakrywającą nos i usta oraz

rękawiczki jednoraz owe, Zamawiający ma prawo skontrolować temperaturę ciała

osoby dostarczającej towar. wymaga się od wykonawcy poinformowanie

Zamawiającego o każdym przypadku skierowania pracowników na kwarantannę

oraz o przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem COVID-19 wśród

pracowników firmy Wykonawry.

Rozliczenia między wykonawcą a zama]t^riająrym odbywać się będą na podstawie

cen jednostkowych wynikająrych z formliarza asortymentowo-cenowego

stanowiąc ego załącznik do oferĘ według sukcesywnych zamówień składanych

przez zamawiającego,

1y. Termin realizaciizamówienia - od dnia 01,01,2022 r. do dnia 31,,L2,20Z2 r.

V. Termin oraz spos ób złożenia oferty:

oferĘ zgodne z załącznlkiem nr 1_ do ogłoszenia należy dostarczyć do siedziby

zamawiającego orotiś.i. lub wysł ró mailem na adres e _ mail:

zsrckp (Dp o czta.onet.pI.
Termin składania ofert upĘwa dnia 30.t2.2o21 r. o godz,lo:go
otwarcie ofert nastąpi w dniu 3o.I2.2o2I r. o godz. 10:30 w siedzibie

zamawiĄącego tj. zespół szkół Rolniczych centrum kształcenia zawodowego, im,

Stefana Żeromskiego'* Świdwinie, uI. Szczecińska BB, 78 - 300 Świdwin

( sekretariatJ

\Ą. Termin zvńązaniaofertą
30 dni od upływu terminu składania ofert,



VII. Kryteria oceny ofert

L.przy wyborze oferĘ zamawiający będzie się kierował się następująrym

kryteriami:

Kryterium nr 1_:

Cena 60 pkt

Oferta zawierającana,lniższącenę otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałe

oferĘ proporcjonalnie mniej wg wzoru:

nainiższacena podana w złożonych ofertach

Kr= x100

cena w badanei ofercie

Kr - wartoŚĆ oceny oferĘ według kryterium nr 1

Kryterium nr 2:

Sposób dostawy 40 pkt

a) MAGAZYN STOŁÓWKA SZKOLNA - 40 PKT

b) SIEDZIBA ZAMAWIAJACEGO -0 PKT

Kz - wartoŚć oceny oferty według kryterium nr 2

Kr * Kz= Ilość uzyskanych punktów

2, ocenie będą podle gaćwyłącznie oferĘ niepodlegające odrzuceniu.

3. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną I|ość

punktów.
4, w sytuacji, gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej

oferĘ ze wzg|ędu na to, że zostały złożone oferty, lctórym przyznano taką samą

liczbę punktów, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w

terminie okreśIonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawieralących nowe

propozycjepodlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanychprzez

zamawiającego. oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z

kryte ri ów o c e ny o fe rt ws ka zany ch pr zez Zamaw iając e go,

WŁACIWĄ: SIEDZIIBA ZAMAWIAIĄCEGO - O PKT,



5. w toku badania i oceny ofertzamawiająry może żądać od wykonawców wylaśnień

d,oĘczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów

Iub oświadczeń. wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w

termini e wskazanym przez Zamawiającego,

Zamawtający wybiera najkorzystniejsz ą ofertę \^/ terminie zwlązanla ofertą

określonym w zapytaniu ofertowym,

|eżeli termin związania ofertą upĘnie przed, wyborem najkorzystniejszej oferĘ,

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do

wyrażenia, w wznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na

wybór jego oferĘ.
w przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a

zamawiający zwracasię o wyrażenietakiej zgody do kolejnego wykonawry którego

oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia

postępowania.

VIII. OkreŚlenie warunków zmian zawartei umowy

1,. strony dopuszcza jązmiany istotnych postanowień niniejszej umowy, zgodnie

zart,455 ustawy prawo zamówień publicznych, w przypadku wystąpienia

następująrych okoliczności, których nie można było przewldzieć w chwili

zawierania niniejszej umowy, polegające na:

aJ zmianie powszechnie obowiązująrych przepisów prawa w zakresie mających

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia w Ęm zmiany ustawowe zmiany

stawki podatku od towarów i usług (VAT),

b) zmianie terminu, częstotliwości i sposobu wykonywania umowy w

przypadku , gdy niezbędna jest zamiana sposobu wykonywania lub terminu,

częstotliwości realizacji przedmiotu umowy, o ile zmianataka jest korzystna dla

zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy.

g) zwiększeniu o 107o wartości umowy brutto, o ile stało się to niezbędne dla

zapewnienia ciągłości usługi oraz prawidłowego funkcjonowania szkoĘ na

skutek okoliczności jakich nie można było przewidzieć na etapie prowadzenia

p ostęp owa nia o zamówienie.

2, Dopuszcza się zmiany w treści niniejszej umowy, gdy zmiany te są nieistotne

w stosunku do treści oferĘ, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawry.
3. wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu

sporządzonego zzachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności,

Umowa stanowi załączniknr 2 do zapytania,

6,

7,

B.



IX. Klauzula informaryina wynikaiącaz RODO

Zgodnie z art. ]_3 ust. L i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

201,6/679 zdnia 27 kwietnia 201,6 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku

zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrekty*y g5l46/WE (ogóIne rozporządzen\e o ochronie

danych) (Dz,|Jrz,UE L 119 z 04,05.2016, str. 1), dalej ,,RoDou, informuję, że;

1) administratorem pani/pana danych osobowych jest zespół szkół Rolniczych

Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w zespole szkół Rolniczych centrum

Kształcenia Zawodowego im. Stefana żeromskiego w świdwinie jest pani

katarzyna sobierajska z którą można kontaktować się e_mailowo:

iodzsrckp@wp.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit, C

RODO w celu zw|ązanymz postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

,,Zakup i dostawa produktów mleczarskich dla Zespołu Szkół RolniczYch Centrum

Kształceni aZawod,owego im. Stefana Zeromskiego w Świdwinie", ProwadzonYm

z v,lyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych [Dz, U, z 2021,

poz. L!29 ze zm,), zgodnie Z art.Z ust. 1 pkt. 1 ustawy, oraz zgodnie z § 6

Regulaminu udzielania zamówień publicznych, który stanowi Załącznik nr ]- do

UchwaĘ nr 7tlI96/2L Zarządu Powiatu w Świd inie z dnia 14 stycznia 2O2L

roku

4) odbiorcami pani fpana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona Zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o o art, L8 oraz

art.74lstawy PZP,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie zart,97 ust, 1ustawy

Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia, a jeże|i czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres

przechowywania obejmtlje caĘ czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez panią/pana danych osobowych bezpośrednio

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym olceśIonym W przepisach

ustawy Pzp, związanym z udziałem W postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy

Pzpi

7) odniesieniu do pani/pana danych osobowych deryzje nie będą podejmowane w

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art,22 RoDo;

8) posiada Pani/Pan:

1. na podstawie art. 1_5 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

d,otyczących mając jednocześnie na względzie art, 8a ust. 2 Pzp tj,: w



przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust, 1_3

rozporządzenla 201,6/679, Wmagałoby niewspółmiernie duŻego wYsiłku,

zamawiający może żąd,ać od osoby, której dane doLyczą, wskazania

dodatkowych informacji mająrych na celu spreryzowanie żądania, w

szczegó|ności podani a nazry lub daty postępowania o udzie|enie zamówienia

publicznego lub konkursu oraz art. oraz art,97 ust. laPzp tj.: w przypadku

gdy wykonanie obowiązków, o których mowa W art. 15 ust. 1,_3

rozporządzenia 20L6l679, Wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania

dodatkowych informacji mająrych w szczegóIności na celu spreryzowanie

nazry lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

2. na podstawie art. L6 RoDo prawo do sprostowania Pani/Pana danYch

osobowych mając jednocześnie na wzglę dzie art, Ba ust. 3 Pzp tj.: skorzYstanie

przez osobę, której dane d,oŁyczą, z uprawnienia do sprostowania lub

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 1,6 rozporządzenia

2oL6/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie

zamówienra publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowY W

zakresie niezgodnym z ustawą;

3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowy ch z zastrzeŻeniem przyPadków, o których

mowa w art. 18 ust. 2 RoDo zgodnie z art, Ba ust. 4 Pzp tj.: wystąpienie z

żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. I rozporządzenia 2OL6/679, nie

ogran|cza przetrl{arzan:ra danych osobowych do czasu zakończenia

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych OsobowYch,

gdy uzna pani/pan, że przetwarzanie danych osobowych pani/pana

doĘcząqch narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

1. w związkl z art. L7 ust. 3 lit, b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych

osobowych;
ż. prawo do przenoszeniadanych osobowych, o którym mowa W art. 20 RODO;

3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec PrzeM|rarzania danYch

osobowych, gdyż podstawą prawną przepłarzania Pani/pana danych

osobowych jest art, 6 ust, 1 lit. c RODO

X. Pozostałe informacie

Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (Kod CPV)- lnazvr1u i kody grup,

klas i kategorii robót

CPV1 5 500000-3 - Produkty mleczarskie



będą porównane z innymi ofertami, Z

szą ofertę zostanie podpisana umowa,

aną poinformowani drogą mailową lub

podać w załączniku nr 1),

uprawnieni do kontaktów zwykonawcami w zakresie procedury:

Krzysztof Mich
Tel. 601 564 244

Załącznlkil
1. Formularz ofertowy,
2, Wzór umowy

ZATWIERDZIŁ


