
Świdwin, dnia 17,12,2021, r,

zespół szkół Rolniczych centrum kształcenia zawodowego
im. Stefana Żeromskiego w Swidwinie
ul. Szczecińska 88
78 - 300 Świdwin

Zapytanie ofertowe

Postępowanie z wyłqczeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

(Dz. i. z 2021 poz.7729 ze zm.), zgodnie z arŁ 2 ust, 7 pkL

§ 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, który s

ucnwiły nr 77/796/27 Zarzqdu powiatu w świdwinie z dni

Zamawiaiąq
zespółszkół Rolniczych centrum kształcenia zawodowego

im, Stefana Zeromskiego w Świdwinie
ul. Szczecińska 8B
78 - 300 Świdwin

il. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot em zamówienia jest ,,Zakup i dostawa ryb dla Zespołu Szkół Rolniczych
Centrum KształceniaZawodowego im, Stefana Żeromskiego rv Świdwinie" wg

szacunkowego zestawienia tj.:

lp NAZWAPRODUKTU Kod CPV SzacuŃowe anżycie
w okresie trwania

umoWy

4

1 Filet z morszczuka
mrożony ze skórą

|5żżr0o0 - 3 683 kg

2 Filet z dorsza mrożony ze
skóra

I52żI000 - 3 683 kg

J Fll.et z miruny mrożony ze
skóra

I5ż2I0o0 - 3 683 kg

4 F|Let z halibuta mrożony ze
skórą

I52żI000 - 3 683 kg

III. Warunki udziału w postępowaniu:

LZamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania Umowy do wartoŚci niŻszel niŻ

określona w Formularzu ofertowym, w za|eżności od faktycznych potrzeb

zamawiającego, wynikających ze zmieniającej się liczby podopiecznych

korzystają cych z wyżywienia w stołówce szkolnej, zmiany ilości poszczegóInych

pro duktów wymaganych j adłospisem.



2,Wymagania doĘczące przedmiotu umowy:

1_)Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia specjalistycznym środkiem

transportu przystosowanym do przewozu żWności, 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 owan i e m Zamaw iaj ąc e go,

2)wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozru fopakowania,

pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentuJ i ponosi całkowitą

odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru,

3) KoszĘ przewo:zL., zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia na czas przewoz|)

ponosi Wykonawca,
4) Towar musi być świeży, I gatunku, nalvłyższej jakości dopuszczony do obrotu

zgodnie z obowtązująrymi normami, atestami, terminami przydatnoŚci do spożycia,

litórego termin ważności upĘwa nie wcześniej niż 5 dni po dacie dostawy, z

nienaruszonymi cechami pierwotnymi opakowania - w tym szczególnie towar

spełniająry wymogi polskiej Normy, wymogi określone w ustawie,

5] zamówienta będą składane w godzinach prary zamawiającego, tj, od

poniedziałku do piątku od godziny 7:0o do godziny 15:00. Towar musi zostać

dostarczony następnego dnia do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na

własny koszt i własne ryzyko i wniesiony do magazynu za co wykonawca otrzyma

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

godzinach: od 6:00 do 15:00. Wykonawcazobowiązanyjest do wniesienia towarów

d,o magazynów żywnościowych znajdujących się w obiektach zamawiającego.

3. Upowazniony przezZamawiającego pracownik doko nazamówienia telefonicznie lub

pisemnie.,, *Śkr""ny przezw}konawcę adres mailowy. Dostawy będą następować w

iermini e 2 4 go dzin o d m om en trl złożenta zam ówi enia

4. Wymagania jakościowe ryby: Wytworzenie przedmiotu zamówienia, sposób jego

opakowania i transportu muszą spełniać w5imagania obowiązująrych, krajowych i

unijnych, przepisów prawa żywnościowego.

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

z zamówteniem zamawiająry żąda w ramach gwarancji wymiany towaru w czasie

nie dłlńszym niż 7 godzina w celu zachowania moŻliwoŚci punktualnego i

właściwego żywienia swoich konsumentów, Wykonawca w razie stwierdzen|a PrZeZ

Zamawiającego w okresie przyd,atności do spożycia wad towaru, których nie można

było stwierdzićw momencie przyjęciatowaru, zobowiązuje się do wymiany towaru

na wolny od wad w terminie max ]- dnia.



7. Wykonawca gwarantuje że dostarczone arĘkuły żywnościowe będą zgodne

z obowtązująrymi przepisami i przedstawi na żądanie Zamawiającego stosowne

dokumenty zgodnie:

1] Rozporządzenlem Ministra Zdrowta z dnla 26 |ipca 20L6 r. W sprawie grup

środków spożywczych przeznaczonych odsprzedaży dzieciom i młodz\eży w

jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze

stosowane w ramach ż}nnrienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tYch jednostkach

(Dz,U,2016 pozJ,Ll4)
- zawartość cukrów, sodu/soli oraztłuszczy w produktach nie powinnaPrzekraczaĆ

wartości wykazanych w wyzej wymienionym rozporządzeniu,

2) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywnoŚci i ŻYwienia

[t,j. Dz. IJ, z 202o r, poz, 202I),
3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE] nr L333/2008 z dnia 16

grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz.U. L354 z31,,12,2008 s. 16J,

4J Ustawą z dnta 2L grudnia 20O0 r. o jakości handlowej arĘkułów rolno -
sp ożyw czych (t. j. Dz, IJ, z 20 2 1, r, p oZ, 630) wr az z aktami wyko nawc Zyml,

5) Dyrektywami iRozporządzeniem UE w szczegóInoŚci z Rozporządzentem (WE)

Nr 85212004 parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2O04 r, w

sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U, L1,39 z30.04,2004, s, I);Dz,Urz,UE

Polskie wydanie specjalne rozdz,L3,t, 34, str, 319],

6) Rozporządzeniem WE nr 854/200Ą Parlamentu EuroPejskiego i RadY z 29

kwietnia 2004 r ustanawiające szczegóIne przepisy dotyczące organizacji

urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego

przeznaczonych do spozyci aprzezludzi (DZ.U .L 1,39 z30,04.2004, s, 55 zPÓŹn.zm,)

Dz,IJrz,UE Polskie wydanie specjalne rozdz,3,t,45 str, 75

zpoźn,zm,),
7) Rozporządzeniem (wE) 178/2002 Par|amentu Europejskiego i Rady z dnla 28

stycznia 2002 ustanawiające ogóln e zasady i wymagania prawa żywnościowego,

powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa żywności (Dz. U. I]E L z dnia 1

lutego 2002rzpoźn.zmlDz.U, UE Polskie Wydanie specjalne rozdz.1-5,t,6,str,463

,zpoźn.zm.),
B) Ustawą z dnia 16 grudnia 2o05 r, o produktach pochodzeniazwierzęcego (t,j.Dz,

IJ,z2020 r,poz,L753),



B. każdy oferowany arĘkuł powinien być oznakowany etykietą zawieralącą

następujące dane: nazwa środka spożywczego, nazwa producenta, wykaz

składników występujących w środku spożywczym, termin przydatności do spożycia,

9, 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 dotyczące dostawy Wykonawca zobowiązany jest załatwić w

trybie pilnym od, zgłoszenia. W przypadku dostarczenia zamówionego towaru

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

także nie dokonania niezwłocznejjego wymiany na towar właściwy we wskazanym

terminie, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w

dowolnejjednostce handlowej ,Koszty powstałe ztego Ętułu obciążaląwykonawcę,

11. Do każdej dostawyWykonawcadołącza WZ lub Fakturę,

]_2. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy

stanowiąry m załącznik nr 2 d o zapytania o fertowe go

L3. zamawtający informuje, że w przypadku, gdy okreśIi wymagania z użyciem

znaków towarowych, patentów, pochodzenia to na\eży traktowaĆ takie odniesienie

jako przypadkowe (w takim przypadku Zmawiający dopuszcza zaoferowanie

r o zw |ąZa(| r 6w now aŻny c h ) .

UWAGA!
W związkll, z zagrożeniem epidemiologicznym Koronawirusem COVID-19 do

wszystkich części zamówienia.
1) w razie wystąpienia przerw w nauczaniu w związku 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

zamówteńfa, Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego powodu żadne

roszczenie,
Z)Zamawiający Wmaga od Wykonawcow

wykonywania dostaw w reżimie sanitarnym

Ministra Zdrowia i Sanepidu.

zachowania rygorów sanitarnych i
zgodnym z aktualnymi WŁycznymi

3)W szczególności wymaga się od Wykonawców kontroli temperatury clała

pracowników dokonująrych czynności związanych z dostawą towaru w
szczególności kierowców, konwojentów. Niedopuszczaniu do pracy osób

wykazujących objawy możIiwego zakażenia koronawirusem, między innymi takie

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

podczas dostawy musi mieć założoną maseczkę zakrywającą nos i usta oraz



rękawiczki jednorazowe. 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 zakażenta koronawirusem COVID-19 wśród

pracowników firmy Wykonawry.

Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym odbywać się będą na podstawie

cen jednostkowych wynikających z formularza asortymentowo-cenowego

stanowiąc ego załącznik do oferty według sukcesywnych zamówień składanych

przez zamawiającego,

ry. Termin realizacii zamówienia - od dnia 01.01 ,2022 r. do dnia 31,.72,2022 r,

V. Termin oraz sposób złożenia oferty:

oferty zgodne z Załącznikiem nr 1 do ogłoszenia na|eży dostarczyĆ do siedzibY

zamawiającego osobiście lub wsłać mailem na adres e _ mail:

Zsrckp@poczta.onet.pl. 
lz.10:00Termin składania ofert upĘwa dnia 27.12,2021 r, o goc

otwarcie ofert nastąpi w dniu ż7.12.2o2L r. o godz. 10:30 w siedzibie

Zamawiającego tj, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego, im,

Stefana Zeromskiego W Świdwinie, ul. Szczecińska BB, 7B _ 300 Świdwin

( sekretariat)

VI. Termin związania ofertą
30 dni od upĘwu terminu składania ofert.

Vil. Kryteria oceny ofert

I.przy wyborze oferĘ zamawiający będzie się kierował się następującym

kryteriami:

Kryterium nr 1_:

Cena 60 pkt

Oferta zawierająca na)niższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałe

oferty proporcj onalnie mnie j w g wzorul

nainiższacena podana w złożonych ofertach

Kr= x100

cena w badanei ofercie

K1 - wartoŚĆ oceny oferĘ według kryterium nr 1-



Kryterium nr 2:

Sposób dostawy 40 pkt

a] MAGAZYN STOŁÓWKA SZKOLNA - 40 PKT

b) SIEDZIBA ZAMAWIAIACEGO -0 PKT

Kz - wartośĆ oceny oferĘ według kryterium nr 2

2, ocenie będą podle gaćv,ryłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu,

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łącznąi|ość

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

oferty ze wzg|ędu na to, że zostaĘ złożone oferty, którym przyznano taką samą

Iiczbę punktów, wezwie on Wykonawcóvrł którzy złoży|i te oferĘ, do złoŻenia w

terminie określonym przez Zamawialącego ofert dodatkowych zawlerającYch nowe

propozycje podlegająrych 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 fert wskaz anych pr zez Zamaw iającego,

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądaĆ od Wykonawców wYjaŚnień

doĘczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów

lub oświadczeń, Wykonawry są zobowiązani do przedstawienia wyjaŚnień W

terminie wskazanym przez Zamawiaj ącego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie zwlązanla ofertą

okreśIonym w zapytaniu ofertow;lm.

7, |eżeli termin związanta ofertą upĘnie przed wyborem najkorzystniejszej oferĘ,

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najvlyŻszą ocenę, do

wrażenia, w :V[[.znaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na

wybór jego oferty.

B. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a

Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawry, którego

oferta została najvvyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do uniewaŻnienia

postępowania.



VilI. Określenie warunków zmian zawartei umowy

1. Strony dopuszczają zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy, zgodnie

z art,455 ustawy prawo zamówieńpublicznych, w przypadku wystąpienia

następujących okoliczności, których nie można było przewtdzieć w chwili

zawierania niniejszej umowy, polegające na:

a) zmianiepowszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających

WpłyW na realizację przedmiotu ZamóWienia w tym Zmiany ustawowe zmiany

stawki podatku od towarów i usług IVATJ,
b) zmianie terminu, częstotliwości i sposobu wykonywania umowy w

przypadku , gdy niezbędna jest zamianasposobu wykonywania lub terminu,

częstotliwości realizacji przedmiotu umowy, o ile zmianataka jest korzystna dla

zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy.

g) zwiększeniu o 10o/owartości umowy brutto, o ile stało się to niezbędne dla

zapewnienia ciągłości usługi oraz prawidłowego funkcj onowania szkoĘ na

skutek okoliczności jakich nie można było przewidzieć na etapie prowadzenia

postępowania o zamówienie.
2. Dopuszcza się zmiany w treści niniejszej umowy, gdy zmiany te są nieistotne

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawry.
3. Wszelki eZm|any i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu

sporządzonego zzachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności,

Umowa stanowi załączniknr 2 do zapytania,

IX. Klauzula informaryina wynikaiącaz RODO

Zgodnie z art, ]_3 ust. 1, i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UEJ

20L6/679 zdnia 27 lłlłtetnla 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku

zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzen|e o ochronie

danych) (Dz.IJrz,UE L 119 z04,05,2016, str. 1J, dalej ,,RoDo", informuję, że:

1J 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.pI,,

3j Pani/Pana dane osobowe przet$rarzane będą na podstawie art, 6 ust, 1 lit, C

RoDo w celu związanymz postępowaniem o udzielenie zamówienia Publicznego

,,Zakup i dostawa ryb dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia



Zawodowego im. Stefana żeromskiego w świdwinie", prowadzonym z

wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz, U, z 2021, poz,

1,1,29 zezm,), zgodntez art.2 ust. 1 pkt. 1 ustawy, orazzgodnie z § 6 Regulaminu

udzielania zamówień publicznych, który stanowi Załącznik nr 1 do UchwaĘ nr

71, /196 /21 Zarządll Powiatu w Świdwinie z dnia 1,4 sĘcznla 202I roku

4) odbiorcami Pani /Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o o art, LB oraz

art,74ustawy PZP,

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

pzp, przez okres 5 lat od dnia zakoń,czenia postępowania o udzielenie

zamówienia, a jeże\t czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres

przechowywania obejmuje caĘ czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez paniąlpana danych osobowych bezpośrednio

pani/pana d,otlJczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach

ustawy Pzp, związanym z udziałem W postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego; konsekwencje niepodania okreśIonych danych wynikają z ustawy

Pzp;

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

sp o s ób zautomaŁyzow any,sto s owani e d o art, 2 2 RO D O ;

B) posiada Pani/Pan:

1. na podstawie art. ]_5 RODO prawo dostępu do danych osobow}ich Pani/Pana

dotyczących mając jednocześnie na wzg|ędzie art, Ba ust, 2 Pzp tj,: W

przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa W art. 15 ust. ]__3

rozporządzenia 20L6/679, Mrymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w

szczegó|ności podani anazv{y lub daĘ postępowania o udzielenie zamówienia

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

gdywykonanieobowiązków,októrychmowaWart.l5ust.1-3
rozporządzenia 20L6/679, Ińł/magałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,

zamawiającymożeŻądaćodosoby,którejdanedoĘczą,wskazania
dodatkowych informacji mająrych w szczegóIności na celu spreryzowanie

nazvqylub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

2. na podstawie art, 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych

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

przez osobę, której dane doĘczą, z uprawnienia do sprostowania lub

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

201,6/679, nie moze skutkować zmlaną wyniku postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umovyy W

zakresie niezgodnym z ustawą;



3. na podstawie art. 18 RoDo prawo żąd,ania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowy ch z zastrzezel71em 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, L rozporządzenia 20t6l679, nie

ogranlcza przevMarzan]ia danych osobowych do czasu zakończen|a

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

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

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

doty czący ch narusza przepisy R0 D O ;

9J nie przysługuje Pani/Panu:

1. w związku Zart, 1,7 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych

osobowych;
2. prawo do przenos zenia danych osobowych, o którym mowa w art, 20 RODO;

3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przeŃ,Iarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania pani/pana danych

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

X. Pozostałe informacie

Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (Kod CP\ł- nazw i kody grup,

klas i kategorii robót

CPV 15221000-3 Ryby

Informujemy, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. z

Wykonawcą który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa,

O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani drogą mailową lub

telefonicznie (ńumer tel. i adres email na\eży podać w załącznlku nr 1J,

Uprawnieni do kontaktów zWykonawcami w zakresie procedury:
Krzysztof Mich
Tel. 601 564 244

Załączntklz
1,, Formularz ofertowy.
2, Wzór umowy

ZATWIERDZIŁ


