
Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II 

ul. Staszica 10 

44-330 Jastrzębie-Zdrój 

  

Sygnatura akt- – ZS5.261.1.2019 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o (usługi społeczne) ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na zadanie pn.: 

 „Przygotowywanie, dostawa i wydawanie posiłków uczniom Szkoły 

Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół nr 5 

 im. Jana Pawła II  w Jastrzębiu-Zdroju” 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II 

ul. Staszica 10 

44-330 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4732552 

tel./fax 32 4732553 

e:mail  poczta@zs5.jastrzebie.pl 

 

2.Wartość zamówienia na usługi społeczne przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty      

30 000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.  

3.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II 

ul. Staszica 10 

44-330 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4732552 

tel./fax 32 4732553 

e:mail  poczta@zs5.jastrzebie.pl 

 

 

 korespondencyjny kontakt do inspektora danych osobowych w Zespole Szkół nr 5 im. Jana 

Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju możliwy jest pod adresem wskazanym w p.1 informacji. 

 

 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowywanie, dostawa  

i wydawanie posiłków uczniom SP nr 2 Mistrzostwa Sportowego; 
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  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) dalej „ustawa Pzp”; 

 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp; 

 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 

 posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 

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

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowywaniu, dostawie i wydawaniu 

gorących posiłków jednodaniowych (drugie danie + kompot lub woda) w roku 2020 w dni nauki 

szkolnej z uwzględnieniem przerw w nauce, dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 Mistrzostwa 

Sportowego. 

2)Posiłki przygotowuje się zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach:  

w ustawie z dnia  25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015  poz. 594 

z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy w szczególności Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie  grup środków spożywczych przeznaczonych do 

sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać 

środki spożywcze stosowane  w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach  

(Dz.U. z 2016r. poz. 1154 z późn.zm.), normami żywienia i zaleceniami Instytutu Żywności  

i Żywienia oraz zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady  

z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, z rozporządzeniem (WE)  

nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów  

i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG 

i 89/109/EWG. 

 

3) Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzane  

z pełnowartościowych produktów posiadających aktualne terminy ważności, urozmaicone, 

lekkostrawne oraz atrakcyjne pod względem organoleptycznym. Posiłki muszą posiadać wartość 

odżywczą i energetyczną zgodną z wymogami i normami żywienia dzieci i młodzieży.  
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4) Tygodniowy jadłospis powinien zawierać co najmniej 4 razy dania mięsne-w tym może być raz 

ryba. 

5) Wykonawca zobowiązuje się do wyeliminowania produktów przetworzonych  

i stosowania naturalnych, wartościowych produktów spożywczych.  

6) Za gorący posiłek Zamawiający uznaje świeży, nieodgrzewany posiłek. Niedopuszczalne jest 

podawanie posiłków odgrzewanych, przygotowanych poprzez przetworzenie półproduktów głęboko 

zamrożonych. 

7) Gorące posiłki muszą charakteryzować się wysoką jakością, winne posiadać  właściwe walory 

smakowe i estetyczne oraz właściwą temperaturę minimum + 600C. 

8) Wykonawca odpowiada za transport oraz dostarczenie na miejsce dostawy przedmiotu zamówienia 

własnym transportem – samochód musi spełniać wymogi sanitarno- techniczne do przewozu 

żywności. Posiłki winny być przewożone w  specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie 

odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Wykonawca zobowiązany jest dbać  

o czystość termosów, w których odbywać się będzie transport posiłków.   

9)Wykonawca zobowiązany jest do opracowania tygodniowych jadłospisów  

i przedkładania ich  do akceptacji Zamawiającemu, najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem ich 

obowiązywania. Brak zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego oznacza akceptację 

zaproponowanego jadłospisu. Zgłoszenie przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do 

zaproponowanego jadłospisu obliguje Wykonawcę do wprowadzenia zmian w jadłospisie. 

Wykonawca ma prawo do zmiany jadłospisu w trakcie jego obowiązywania po uzyskaniu zgody 

Zamawiającego. 

10)Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru wydawania posiłków poprzez dokonywanie 

degustacji próbek dań  dostarczonych do szkoły. Uwagi i wnioski wynikające z tych degustacji będą 

wiążące dla Wykonawcy i przedstawione Wykonawcy w formie protokołu. W przypadku ponownego 

nie zastosowania się do uwag Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania kar umownych, 

które mogą być podstawą rozwiązania umowy.   

11) Nie dopuszcza się serwowania posiłków przygotowanych w formie fastfood. 

12)Zamawiający nie dopuszcza, aby w ciągu 2 tygodni następujących po sobie wystąpiła 

powtarzalność tego samego posiłku. 

13)Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie poza budynkiem szkoły. 

14)Wydawanie posiłków odbywa się przez pracowników Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. 

15)Wykonawca powinien wydawać posiłki uczniom w czasie przerw międzylekcyjnych zgodnie  

z podanym przez szkołę harmonogramem. 

16)Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości wyposażenia oraz pomieszczeń 

używanych w czasie wydawania posiłków. 

17)Wykonawca, we własnym zakresie i na swój koszt zapewni obrusy, serwetki, niezbędne naczynia 

kuchenne i sztućce do spożywania i wydawania posiłków oraz na własny koszt będzie je uzupełniał. 

18)Posiłki należy wydawać z zastosowaniem naczyń ceramicznych lub szklanych i sztućców 

umożliwiających utrzymanie ich w czystości, przeznaczonych do kontaktu z żywnością określonych  

w przepisach ustawy  z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  

(tj. Dz.U. z 2015r. poz.594 z późn.zm.). 

19)Odbiór brudnych naczyń i sztućców ze stołówki szkolnej odbywać się będzie po zakończonym 

posiłku. Wykonawca zapewni we własnym zakresie mycie i dezynfekcję naczyń stołowych, zgodnie  

z zasadami i przepisami sanitarnymi określonymi w aktualnych przepisach sanitarnych  

z wykorzystaniem urządzeń, sprzętu oraz środków myjących i dezynfekujących dopuszczonych do 

stosowania w zbiorowym żywieniu. 

20)Utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych, wywóz odpadów komunalnych należy do Wykonawcy 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 

21)W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, Wykonawca jest zobowiązany 

zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł po wcześniejszym 

poinformowaniu Zamawiającego o zaistnieniu danej okoliczności. 
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22)Wykonawca obowiązany jest prowadzić ewidencje dożywianych uczniów w danym miesiącu. 

23)Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania posiłków dla pozostałych uczniów  

i pracowników szkoły, przy czym decyzja o korzystaniu, lub nie, z usług będzie  indywidualną sprawą 

w/w osób i  uzależniona od ich indywidualnych preferencji możliwości. 

24)Posiłki mają być takie same i cena posiłków ma być taka sama dla wszystkich. Wyjątek stanowią 

dzieci dożywiane z Ośrodka Pomocy Społecznej, dla których cena obiadu ustalana jest przez Miasto 

Jastrzębie-Zdrój. 

25)Orientacyjna wielkość zamówienia wynosi 30 666 gorących posiłków wg. poniższego zestawienia:    

       a) I-VIII.2020r. –149os. x 104dni = 15 496 

       b) IX-XII.2020r. –185os. x 82dni = 15 170 

Podane ilości posiłków są szacunkowe i w czasie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie, co 

oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą 

do zgłoszenia roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw lub podstawą odmowy wykonania 

zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia wielkości  

zamówienia w zależności od liczby osób uprawnionych do objęcia dożywianiem.  

26)Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie  dostarczone  i wydane posiłki, które 

dzielone jest na dwie równe części, w których udział mają szkoła i rodzice uczniów, płatne w poniżej 

ustalony przez strony sposób: 

a) połowę wartości zamówienia zapłaci Zamawiający na podstawie wystawionej przez 

Wykonawcę faktury na podane konto bankowe wskazane przez Wykonawcę; 

b) pozostałą kwotę pokrywają indywidualnie rodzice uczniów, przy czym płatność 

rodzica za obiady następuje nie później niż do 20-go dnia danego miesiąca,  

w którym obiady mają być przygotowane n konto wskazane przez Wykonawcę; 

27)Warunki korzystania z pomieszczenia szkolnego służącego do wydawania posiłków określa 

załącznik nr 6 .   

28) Personel zatrudniony w lokalu w którym będą przygotowane posiłki przez wykonawcę powinien 

posiadać aktualne książeczki zdrowia potwierdzające dobry stan zdrowia tego personelu. 

5.POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 

Usługi społeczne 

55510000-8 Usługi dostarczania posiłków do szkół 

55523100-3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych 

 

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Termin wykonania zamówienia od 07.01.2020r. do 22.12.2020 r. 

7. WYMAGANE WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE WYKONAWCÓW DO UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU 

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 

udziału w postępowaniu: 

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub 

wykonuje przynajmniej dwie usługi cateringowe o podobnym charakterze, polegające na 

przygotowywaniu i wydawaniu gorącego posiłku. Dla wykazania, że wykonawca spełnia ten warunek, 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 2 

do niniejszego ogłoszenia oraz przedłożył dokumenty o których mowa w pkt. 8 ogłoszenia. 
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b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje środkiem transportu przystosowanym  

i dopuszczonym przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego do przewozu żywności 

(posiłków) Dla wykazania, że wykonawca spełnia ten warunek, Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca złożył oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 2a do niniejszego ogłoszenia 

oraz przedłożył dokumenty o których mowa w pkt. 8 ogłoszenia. 

 

7.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do 

wykluczenia. Zamawiający wykluczy z postępowania: 

 

a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia;  

b)wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 

lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub 

art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),  

-o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny,  

-skarbowe, 

-o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

c) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt wyżej 

wymienionym;  

d)wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

e)wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 

udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami 

selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

f)wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

g)wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

h)wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub 

innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

i)wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest  

w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

j)wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się  

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844  

i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);  
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k)wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  

o zamówienia publiczne;  

l)wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 

2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. 

poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 

r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), 

ł)wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa powyżej, chyba że 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności.  

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca przedłoży oświadczenie zgodnie  

z  załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia oraz przedłoży dokumenty o których mowa w pkt. 8 

ogłoszenia. 

  

7.3. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg 

formuły „spełnia – nie spełnia”.  

7.4. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 

z postępowania / odrzuceniem jego oferty.  

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCÓW 

8.1. Dokumenty składające się na ofertę (spięte w kolejności jak podano niżej): 

8.1.1 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

1) Wypełniony formularz oferty wraz z oświadczeniem dotyczącym podwykonawcy, oraz  

o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i projektem umowy, o związaniu ofertą oraz aktualności 

dostarczonych zaświadczeń zgodny w treści z wzorem stanowiącym – załącznik nr 1 

2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, z którego wynika jego 

zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy Wykonawcy (jeżeli Wykonawca 

jest reprezentowany przez pełnomocnika lub jeżeli istnieje ustawowy obowiązek ustanowienia 

pełnomocnictwa. 

Uwaga: pełnomocnictwo winno być przedstawione w oryginale lub kserokopii poświadczonej 

notarialnie. 

3) Przykładowy tygodniowy jadłospis – załącznik nr 7 

 

8.1.2. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 7.1 

niniejszego ogłoszenia należy przedłożyć: 

 

1) Oświadczenie - wg załącznika nr 2 do ogłoszenia 

2) Oświadczenie - wg załącznika nr 2a do ogłoszenia 

3) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, usług przygotowywania i wydawania gorącego posiłku wskazanych w pkt. 7.1 lit. a) 

niniejszego ogłoszenia – wg załącznika nr 4 do ogłoszenia, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym 

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
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należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 

należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 

 

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały 

wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa 

powyżej. 

 

8.1.3  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z powodów, o których mowa w pkt.  

7.2 , należy przedłożyć: 

 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia –  

wg załącznika nr 3 do niniejszego ogłoszenia, 

 

8.2. Uwaga w/w dokumenty winny potwierdzać spełnianie poszczególnych warunków na dzień 

składania ofert. 

8.3.Dokumenty, o których mowa wyżej mogą być składane w formie kserokopii poświadczone  

i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby do tego uprawnione w imieniu 

Wykonawcy. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być 

potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie.  

Powyższa forma dotyczy również dokumentów uzupełnianych. 

8.4. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez Wykonawcę za 

zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak. 

9. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. Cena podana za jeden gorący posiłek w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki 

związane z wykonaniem zamówienia oraz uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest podać łączną cenę oferty w formularzu ofertowym. 

3. Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym oraz ostateczna cena oferty muszą być 

liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Podane ceny brutto będą obowiązywać przez cały okres realizacji zamówienia.  

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych, 

ceny w ramach zamówienia należy określić w PLN (zł) do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie 

płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Oferowane ceny winny być podane cyfrowo i słownie. 

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,  Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę w formularzu 

ofertowym zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 

bez kwoty podatku. 

 

 

10. ZASADY USTALANIA CZY OFERTA ZAWIERA RAŻĄCO NISKĄ CENĘ  

 
W przypadku gdy oferowana cena budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez niego wymaganiami, Zamawiający ma prawo 

zwrócić  się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek 

wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 

11. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE  
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Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 

A. Cena – 40% 

B. Wartość wkładu do kotła – 60% 

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe. 

Ocena punktowa kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułami: 

 

ilość punktów dla kryterium ceny oferty = najniższa cena brutto z rozpatrywanych ofert   x 40pkt 
                                                                                                                                        cena brutto oferty rozpatrywanej 

 

Przez cenę zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia wskazany przez Wykonawcę  

w ofercie. 

 

ilość punktów dla kryterium wartości wkładu do kotła oferty= wartość wkładu z oferty rozpatrywanej x 60 
                                                                                                                                                            najwyższa wartość wkładu do kotła   z rozpatrywanych ofert                                                                                                                                                                  

 

Przez ,,wartość wkładu do kotła” Zamawiający rozumie wskazanie łącznej wartości netto 

produktów, z których sporządzono posiłki.  

Wszystkie obliczenia matematyczne prowadzone w trakcie oceny dokonane będą z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

Przy wyborze oferty zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:  

 W przypadku, gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta niepodlegająca 

odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą 100 pkt. 

 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów 

 Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zgodnie 

z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 

 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz 

wspólnotowego nabycia usług, Zamawiający, w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej  

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 Przy sprawdzaniu, ocenie i porównaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. 

 Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących 

złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści oferty, z zastrzeżeniem możliwości 

poprawy oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych i innych omyłek polegających na 

niezgodności oferty z niniejszym ogłoszeniem, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. 

 W przypadku złożenia ofert o tej samej cenie, Zamawiający ma prawo do wezwania wykonawców 

do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym przez siebie terminie i udziela zamówienia temu 

Wykonawcy, który zaoferuje niższą cenę. Niedopuszczalne jest zaoferowanie cen wyższych niż  

w złożonych ofertach. 

12. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI  
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1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje zamawiający i wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem, lub poprzez skrzynkę elektroniczną. 

2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości przesyłania faksem lub elektronicznie dokumentów 

i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oferty oraz 

dokumentów uzupełnianych. 

3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia najpóźniej 

na 2 dni przed terminem składania ofert. Jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynął po w/w 

terminie Zamawiający może pozostawić go bez rozpatrzenia.  

13.OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ  Z  WYKONAWCAMI  

1) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia i procedury:  

Aleksandra Drewnowska 

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1030 

2) numer faksu Zamawiającego 32 476 29 95 

3) adres poczty elektronicznej:  poczta@zs5.jstrzebie.pl 

 

14.UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ, UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW, 

POPRAWIANIE OMYŁEK  

a) W przypadku stwierdzenia braku w złożonej ofercie wymaganych dokumentów, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie. Jeżeli Wykonawca 

nie uzupełni dokumentów lub nie będą one odpowiadały wymaganiom Zamawiającego określonym  

w ogłoszeniu o zamówieniu, oferta zostanie odrzucona, 

b) Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty,   

c) Zamawiający poprawi w złożonych ofertach oczywiste omyłki rachunkowe, pisarskie oraz 

inne omyłki niepowodujące istotnych zmian treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

15. POSTAĆ OFERTY 

1) Oferta musi być napisana w języku polskim pismem czytelnym.  

2) Wszystkie dokumenty składające się na ofertę za wyjątkiem zdjęć, folderów, ilustracji 

katalogowych, oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony przez wykonawcę a stanowi część 

składową oferty, powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby lub osób uprawnionych do 

występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy, bądź przez upoważnionego 

przedstawiciela wykonawcy (w tym przypadku upoważnienie do podpisywania dokumentów musi być 

dołączone do oferty).  Osoby podpisujące ofertę winny być uprawnione do zaciągania zobowiązań do 

wysokości odpowiadającej cenie oferty tj. zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru 

Sądowego, z innego właściwego rejestru, umową spółki cywilnej, a w przypadku Spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością z uwzględnieniem art. 230 kodeksu spółek handlowych. 

3) Wszystkie kartki oferty muszą być spięte w sposób uniemożliwiający samoistną dekompletację 

oferty / tj. bez udziału osób trzecich/, ponumerowane kolejnymi numerami.  

4) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone 

podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy i dodatkowo 

opatrzone datą dokonania poprawki. 

5) Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Za równoznaczne 

ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego wykonawcę zostanie uznana sytuacja,  

w której ten sam podmiot występuje wspólnie w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie np: 

konsorcjum lub jest samodzielnym wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem oferty wspólnej np.: 

konsorcjum.  
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16. ZALECENIA DOTYCZĄCE OPAKOWANIA I OZNAKOWANIA OFERT 
 

1. Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub 

opakowaniach. 

2. Koperta lub opakowanie powinno być opisane w następujący sposób: 

 

Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II 

ul. Staszica 10 

44-330 Jastrzębie-Zdrój 
 

  „Przygotowywanie, dostawa i wydawanie posiłków uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 

Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II  w Jastrzębiu-Zdroju” 

  
„Nie otwierać przed dniem 03.12.2019 r. przed godz.900”. 

 

3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. 

17. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT  

1.  Oferty należy składać na adres:        Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II 

                                                                           ul. Staszica 10 

                                                          44-330 Jastrzębie-Zdrój 
nie później niż do dnia 03.12.2019r. do godz. 830 Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do 

postępowania pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do siedziby zamawiającego do dnia 

02.12.2019r. 

2.  Przy składaniu ofert wykonawcy wydawane jest pokwitowanie.   

3.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. 

18. OTWARCIE OFERT 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03.12.2019r. o godz. 9 00 w gabinecie dyrektora ZS nr 5  

w obecności komisji składającej się z co najmniej 3 osób wskazanych przez Kierownika 

Zamawiającego lub osobę upoważnioną. 

19. WYKLUCZENIE WYKONAWCY 

1) Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 7.2 niniejszego ogłoszenia  

2) Jednocześnie oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania zostanie odrzucona.  

20. ODRZUCENIE OFERT 

Oferty nieodpowiadające wymaganiom określonym w ogłoszeniu o zamówieniu, niepodpisane lub 

podpisane przez osobą nieuprawnioną zostaną odrzucone. 

21. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie unieważnione, gdy wystąpi jedna z następujących 

przesłanek: 

a) nie złożono żadnej ważnej oferty  

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty 

najkorzystniejszej 

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub stało się nie celowe albo z uwagi na 
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zmianę okoliczności brak jest środków finansowych na sfinansowanie zamówienia 

 

d) postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia (w szczególności unieważnieniu 

podlega postępowania zawierające istotne błędy w opisie przedmiotu zamówienia). 

22. WYBÓR WYKONAWCY 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w niniejszym ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu  

o kryteria podane w punkcie 11 niniejszego ogłoszenia. 

2. W przypadku gdy wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo 

wybrać kolejną ofertę spośród pozostałych bez ponownego ich badania i oceny. 

23. OGŁOSZENIE WYNIKÓW  

Po zatwierdzeniu wyników przez Kierownika Zamawiającego oraz podpisaniu umowy Zamawiający 

zamieści na stronie internetowej Zamawiającego informację o udzieleniu zamówienia na usługi 

społeczne, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko Wykonawcy, z którym zawarł umowę  

w sprawie zamówienia albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.  

24. WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

1) Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie  

z wybranym w wyniku postępowania wykonawcą zamieszczone są w projekcie umowy – załącznik 

 nr 6 do niniejszego ogłoszenia . 

2) Ogólne i szczegółowe warunki umowy najmu pomieszczenia, w którym wydawane będą 

posiłki, zamieszczone w projekcie umowy – załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia . 

3) Przyjmuje się, że zapisy projektu umowy nie zakwestionowane przed złożeniem oferty 

zostaną przyjęte przez wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania.  

4) Umowa zostanie podpisania nie później niż do 02.01.2020 r. 

25. ZAWARCIE UMOWY 

1) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

dokument potwierdzający dysponowanie lokalem, w którym przygotowywane będą posiłki. 

2) Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu wykaz 

podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wskazaną część zamówienia. 

3) Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga od Wykonawcy podania przedziału 

godzinowego, w którym będą dostarczane posiłki. 

26. POSTANOWIENIAKOŃCOWE 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu. 

 

 

Jastrzębie Zdrój, dnia 25.11.2019r. 

 

 

   

                                                                                                                   D y r e k t o r  

mgr Barbara Gadowska 
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Załącznik nr 1 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Przedmiot zamówienia 

 

 „Przygotowywanie, dostawa i wydawanie posiłków 

uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 Mistrzostwa 

Sportowego w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II   

w Jastrzębiu-Zdroju” 

 

Zamawiający 

 

Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II 

ul. Staszica 10 

44-330 Jastrzębie-Zdrój 

Wykonawca 

 

 

 

NIP 
 

REGON 
 

Dane kontaktowe 

nr telefonu…………………………………….. 

 

nr faksu:…………………………………..…… 

 

adres e-mail:…………………….……………. 

 
Cena brutto za 1 gorący posiłek 

Cyfrowo:........................................... 

 

Słownie: ............................................. 

Cena netto za wsad do kotła 

Cyfrowo:........................................... 

 

Słownie: ............................................. 

 

Łączna cena brutto 

 ( cena za posiłek x 30 666posiłków)  

Cyfrowo:........................................... 

 

Słownie: ............................................. 

Termin realizacji 07.01.2020r.-22.12.2020r. 

Termin związania ofertą do 02.01.2020 r. 
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Ponadto oświadczam, iż: 

 

-  zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz wzorem umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, 

-  uważamy się związani naszą ofertą w ciągu okresu jej ważności i zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu 

wyznaczonym przez zamawiającego, 

-  dane zawarte w przedstawionych zaświadczeniach i wyciągu z rejestru stwierdzające stan prawny firmy są aktualne na dzień 
złożenia oferty. 

Oświadczam jednocześnie, iż następujące części zamówienia powierzymy podwykonawcom (jeżeli dotyczy): 

 

Lp Nazwa części zamówienia 

  

  
 

 

Oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. (*niewłaściwe skreślić)  

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub 

usług bez kwoty podatku VAT.  

Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

…………………………………………………………………………………………………………………  

oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ……………..……………. zł  

UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty 

prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego  
Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku 

wyboru niniejszej oferty, w tym należny podatek od towarów i usług. 

 

 

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych o w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. 

str. 11) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy  w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................... dnia ...................... 
          (miejscowość)                             (data)                                                               

………………………………………… 
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

do występowania w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 

 

 

.......................................                                                         
           (pieczęć wykonawcy)                                                                                                                          

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Działając w imieniu i na rzecz*  

……………….………………………………………………………………….……………….  
(nazwa oraz dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

 

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

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

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

 oświadczam(y), że na dzień składania ofert spełniamy warunki udziału w postępowaniu.  

 

 

 

 

 

................................................................ 
                          (miejscowość, data)                   
 

            ............................................................................. 
 (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych  

  do występowania w  imieniu  Wykonawcy) 

 

 

 
 

*   w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie należy podać nazwy i dokładne 

adresy wszystkich Wykonawców  
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Załącznik nr 2a 

 

.......................................                                                         
           (pieczęć wykonawcy)                                                                                                                          

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Działając w imieniu i na rzecz*  

……………….………………………………………………………………….……………….  
(nazwa oraz dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

 

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

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

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

oświadczam(y), że na dzień składania ofert dysponujemy środkiem transportu 

przystosowanym i dopuszczonym przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego do 

przewozu żywności (posiłków).  

 

 

 

 

 

................................................................ 
                          (miejscowość, data)                   
 

            ............................................................................. 
 (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych  

  do występowania w  imieniu  Wykonawcy) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie należy podać nazwy i dokładne 

adresy wszystkich Wykonawców  
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Załącznik nr 3 

 

 

 

.......................................                                                         
           (pieczęć wykonawcy)                                                                                                                          

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Działając w imieniu i na rzecz*  

.....................................................................................................................................................  
(nazwa oraz dokładny adres Wykonawcy) 

 

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

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

oświadczam(y), iż na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodów wskazanych w pkt. 7.2 

ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

 

 

 

 

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

…………………………………………..………………… 
                (miejscowość, data)                                                                                                                   (podpisy i pieczątki osób uprawnionych  

                                                                                                                                                               do występowania w imieniu Wykonawcy) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*  w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna tj. wspólnicy spółki 

cywilnej), każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa niniejsze oświadczenie oddzielnie 

(w przypadku spółki cywilnej należy złożyć niniejsze oświadczenie w odniesieniu do każdego wspólnika spółki cywilnej 

oddzielnie) 
 



Załącznik nr 4 

 

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

             (pieczęć wykonawcy) 

 
 

Wykaz usług przygotowania i wydawania gorących posiłków 

wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert lub jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy, to w tym okresie, wskazanych w pkt. 7.1 lit. a) 

ogłoszenia o zamówieniu 
 

 

 

 

Lp. 

 

Zamawiający, 

nazwa i adres 

 

 

Przedmiot 

zamówienia  

Czas trwania zamówienia (umowy, 

zlecenia) 

Wartość zamówienia 

Data 

rozpoczęcia 
Data zakończenia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

UWAGA: Wykonawca do każdej z wykazanych usług musi dołączyć dowody, dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonanie lub wykonywanie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie. 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia 

opisane w pkt. 7.1 lit. a) ogłoszenia o zamówieniu tj.: poprzez wykazanie, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub 

wykonuje przynajmniej jedną usługę polegającą na przygotowywaniu i wydawaniu gorącego posiłku dla minimum 10 osób, 

w ramach jednej umowy lub zlecenia (Zamawiający dopuszcza wykazanie takich usług jak np.: organizacja imprez 

okolicznościowych typu komunia, chrzest, urodziny itp.). 
 

 

 

………………………….dn. …………………..        ……………………………………. 
                                                                            Podpis i pieczątka osoby uprawnionej do  

                                                                                                                                                            występowania w imieniu wykonawcy 
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Załącznik nr 5 

Wzór umowy najmu 

 

UMOWA NAJMU 

 

zawarta w dniu  ……………………….. pomiędzy : 

Jastrzębiem-Zdrój – Miastem na prawach powiatu, Al. J. Piłsudskiego 60,  

44-335 Jastrzębie-Zdrój, NIP: 633-221-66-15 

reprezentowanym na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój  

przez mgr Barbarę Gadowską – dyrektora Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II,                                                 

ul. Staszica 10,  44-330 Jastrzębie-Zdrój, zwaną w dalszej części  umowy „Wynajmującym”     

a  

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

z siedzibą w ……………………………………………………., NIP ……………………….. 

reprezentowaną przez …………………………………., zwaną w dalszej części umowy „Najemcą” 

 

§ 1 

 

1. Wynajmujący oświadcza, że jest użytkownikiem budynku położonego w Jastrzębiu-  

Zdroju przy ul. Staszica 10 i na podstawie przysługującego mu tytułu prawnego  

jest upoważniony do dysponowania tym budynkiem w zakresie niezbędnym do wykonania 

postanowień niniejszej umowy co najmniej przez okres jej obowiązywania. 

 

§ 2 

 

1. Wynajmujący oddaje Najemcy w najem 21 m2 zaakceptowanej przez strony powierzchni użytkowej 

budynku, o którym mowa w § 1 ust 1, którą Najemca będzie wykorzystywał  

do wydawania uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu – Zdroju  

w okresie od 07.01.2020r. do 22.12.2020r. gorących obiadów jednodaniowych. 

 

2. Najemca jest zobowiązany do wydawania posiłków z zastosowaniem odpowiednich naczyń 

wielokrotnego użytku oraz sztućców umożliwiających utrzymanie ich w czystości, przeznaczonych do 

kontaktu z żywnością, określonych w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 
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żywności i żywienia (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914  

z p.zm.). Takie same warunki powinny spełniać środki transportu i termosy służące do przewożenia 

posiłków (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków 

spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz 

wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci  

i młodzieży w tych jednostkach). 

3. Posiłki będą wydawane od poniedziałku do piątku w godzinach. 11.25 -14.00 z wyłączeniem dni 

wolnych od nauki. Wszelkie zmiany dotyczące czasu i terminu wydawania posiłków wymagają 

wcześniejszego uzgodnienia obu stron. 

4. Do obowiązków Najemcy należy także codzienne dbanie o czystość wynajmowanego 

pomieszczenia oraz odbiór pojemników, odpadów pokonsumpcyjnych i wszelkich nieczystości 

niezależnie od ich ilości.  

§ 3 

1. Wynajmowane pomieszczenia użytkowane będą przez Najemcę bez prawa dokonywania zmian  

w ich konstrukcji. 

2. Ewentualne planowane adaptacje powinny być każdorazowo uzgodnione z Wynajmującym  

w formie pisemnego aneksu do umowy. 

3. Najemca nie może oddawać wynajmowanych pomieszczeń w podnajem osobom trzecim. 

 

§ 4 

1. Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz za wynajem 21 m2 pomieszczenia  

w wysokości zgodnej z obowiązującym w chwili podpisania umowy najmu Zarządzeniem Prezydenta 

Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale 

użytkowe i inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

2. Oprócz czynszu Najemca uiszczać będzie Wynajmującemu następujące świadczenia:  

2.1 opłata za energię elektryczną w wysokości wynikającej ze wskazań podlicznika.  

Stan licznika na dzień 06.01.2020r. ………………. 

2.2 opłata za zużycie wody i kanalizacji w wysokości wynikającej ze wskazań podlicznika.  

Stan licznika na dzień 06.01.2020r. ………………. 

 

3. Opłata za najem oraz opłaty za świadczenia, określone w punkcie 2, Najemca będzie regulował 

zgodnie z danymi zawartymi w fakturze wystawionej przez Wynajmującego. 

4.Rozliczenie świadczeń zawartych w punkcie 2 nastąpi do 10 dnia każdego miesiąca,  

z okresem płatności 14 dni, przy czym rozliczenie za miesiąc grudzień 2020r. winno nastąpić do 

23.12.2020r. 
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5. W przypadku opóźnienia w płatnościach należą się odsetki ustawowe za opóźnienie                           

w transakcjach handlowych oraz rekompensata wysokości 40 EURO zgodnie z art. 10 ustawy  

o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 

Wynajmujący oświadcza, że w przypadku wystąpienia zaległości w zapłacie czynszu najmu, bądź 

innych zobowiązań najemcy wynikających z niniejszej umowy, a po spełnieniu wymagań przepisów 

ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych  

i wymianie danych gospodarczych mogą być kierowane przez niego wnioski o wpis danych 

dotyczących Najemcy i jego zadłużenia do Krajowego Rejestru Długów. Najemca oświadcza,  

iż oświadczenie Wynajmującego przyjmuje do wiadomości i je akceptuje. 

 

§ 5 

1.Najemca jest odpowiedzialny za stan techniczny wynajmowanego pomieszczenia oraz 

wykorzystanie zgodnie z przepisami bhp i p. poż. 

2.Ubezpieczenie własnego mienia, jako wyposażenia dokonuje Najemca we własnym zakresie 

3.Wynajmujący jest uprawniony do dokonywania kontroli w lokalu w celu sprawdzenia czy    

   Najemca w sposób należyty i prawidłowy wywiązuje się z postanowień niniejszej umowy. 

 

 

§6 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 07.01.2020r. do 22.12.2020r. 

 

§7 

1. Umowa niniejsza może być rozwiązana w każdym czasie za zgodą obu stron. 

2. Umowa może być także rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim 3-miesięcznym 

wypowiedzeniem. 

3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, 

jeżeli Najemca narusza postanowienia umowy, a w szczególności: 

1) nie podjął realizacji umowy mimo wygrania postępowania, 

2) pomimo pisemnych zastrzeżeń nie wykonuje usług zgodnie z warunkami umowy lub  

w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowy, 

3) stwierdzenia przez stosowny Inspektorat SANEPID- u uchybień uniemożliwiających 

prowadzenie żywienia zbiorowego przez Najemcę-Dzierżawcę, 

4) orzeczenia przez właściwy sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez 

Najemcę-Dzierżawcę, 

5) zalega z czynszem lub opłatą za dwa pełne okresy płatności (w trzecim okresie płatności 

wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne), 
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§ 8 

W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w §7 a także po zakończeniu umowy, 

Najemca obowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i opuścić teren najmu w terminie 

wskazanym przez Wynajmującego. 

 

§9 

Wszelkie zmiany umowy między stronami wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

 

§10 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§11 

Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego dla siedziby Wynajmującego, przy czym Strony dążyć będą do polubownego 

rozstrzygnięcia sporów. 

 

§ 12 

Umowa sporządzona zostaje w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej                               

ze stron. 

 

 

            NAJEMCA       WYNAJMUJĄCY 
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Załącznik nr 6 

 

Wzór umowy na przygotowanie posiłków 

 

U  M  O  W  A 

 

 

zawarta w dniu ………...roku pomiędzy Jastrzębiem-Zdrój - Miastem na prawach powiatu,  

Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, NIP 633-221-66-15, reprezentowanym na podstawie 

upoważnienia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój przez mgr Barbarę Gadowską – dyrektora  

Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II, ul. Staszica 10, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, zwanym   

w  dalszej  treści  umowy  Wynajmującym 

a ……………………………………………………………………………….. zwanym w dalszej 

części umowy Wykonawcą. 

 

W wyniku postępowania o  udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, 

których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO netto, a nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 EURO netto na podstawie art.138o 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019r. poz.1843 z póź. zm) 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1. 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania, dowiezienia 

i wydawania gorących posiłków w pomieszczeniu Zespołu Szkół nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju przy  

ul. Staszica 10, uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego, na warunkach 

określonych w umowie najmu pomieszczenia do wydawania posiłków w zakresie zgodnym  

z ogłoszeniem zamówienia  z dnia ………... - cena brutto …….. zł za  jednodaniowy gorący posiłek  

(słownie: …………………),  cena nie może ulec zmianie i będzie ceną stałą przez  okres 

obowiązywania umowy.  

2. Za posiłek jednodaniowy uważa się drugie danie gorące przygotowywane według obowiązujących 

norm żywieniowych i przepisów sanitarno-epidemiologicznych. 

3. Posiłek należy wydawać z zastosowaniem odpowiednich naczyń wielokrotnego użytku oraz 

sztućców umożliwiających trzymanie ich w czystości, przeznaczonych do kontaktu z żywnością, 

określonych w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności  

i żywienia (tekst jedn.:Dz.U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z p.zm.). Takie same warunki powinny 

spełniać środki transportu i termosy służące do przewożenia posiłków. 
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4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać posiłki własnym transportem i samodzielnie je 

przygotowywać i wydawać uczniom. 

5. Wykonawca jest zobowiązany dbać o właściwy stan dostarczanych posiłków (gorące, świeże, 

smaczne i estetyczne). 

6. Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej 

 

§2. 

Wartość zamówienia dotycząca budżetu szkoły stanowi kwota  …………….zł . 

Wartość zamówienia dotycząca rodziców uczniów stanowi kwota  …………….zł  co w sumie daje 

wartość zamówienia …………………….zł. i przewiduje wydanie ……………  posiłków 

w okresie objętym niniejszą umową. 

 

§3. 

Umowa zostaje  zawarta na czas określony w terminie tj. od 07 stycznia  2020r. do 22grudnia 2020r. 

Uprawnionym do posiłków uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego posiłki 

będą wydawane w okresie zajęć szkolnych w godzinach od godz. 1125zgodnie z podanym przez szkołę 

harmonogramem. 

Zamawiający zastrzega  zmniejszenie lub zwiększenie zakresu zamówienia tj. ilości 

przygotowywanych i wydania gorących posiłków. 

 

§ 4. 

Wykonawca zgodnie z art. 39 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o  ochronie  danych osobowych 

(Dz.U.z 2016,poz.922.) zobowiązuje się do zachowania  tajemnicy  danych osobowych oraz ich 

zabezpieczenia również po ustaniu okresu na  jaki została zawarta umowa. 

 

§ 5. 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, które dzielone jest na dwie równe części,  

w których udział mają szkoła i rodzice uczniów, płatne w poniżej ustalony przez strony 

sposób: 

      a) połowę wartości zamówienia zapłaci Zamawiający na podstawie wystawionej przez        

Wykonawcę faktury na podane konto bankowe wskazane przez Wykonawcę; 

b) pozostałą kwotę pokrywają indywidualnie rodzice uczniów, przy czym płatność 

rodzica za obiady następuje nie później niż do 20-go dnia danego miesiąca,  

w którym obiady mają być przygotowane n konto wskazane przez Wykonawcę; 
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c) rodzice mają pełną świadomość i wiedzę, iż zapłata zamówienia obiadu na dany 

dzień może być odwołana jedynie pod warunkiem telefonicznego zgłoszenia do 

Wykonawcy do godziny 845na numer telefonu ………………………… 

 

§ 6. 

1.Zamawiający  upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 

2.Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT do 25-go każdego miesiąca, a za 

grudzień 2020r. do 23 grudnia, obejmującej miesięczny koszt realizacji przedmiotu umowy, zgodnie  

z załącznikiem zawierającym wyszczególnienie kosztu  gorącego posiłku wraz  

wykazem uczniów. 

3.Zapłata faktury/rachunku następować będzie w  formie przelewu na konto Wykonawcy  

w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT wraz z załącznikami. 

 

§ 7. 

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli jakości przez          

upoważnionego pracownika Zespołu Szkół nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju, w każdym czasie  i miejscu  

z prawidłowości wykonywania  usługi. 

2.Wykonawca  zobowiązuje się do udzielenia wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących 

realizowanego zadania w formie i terminie określonym żądaniem osoby  kontrolującej. 

 

§ 8. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku: 

     a)   Zaistnienia sytuacji przewidzianej w art. 145 ust.1 ustawy u.p.z.p, 

           b)   Niewykonywania  lub nienależytego wykonywania niniejszej umowy przez    

                  Wykonawcę, 

c) Braku środków finansowych na zrealizowanie przedmiotu umowy, 

d) W przypadku powtarzających się skarg na jakość wydawanych posiłków, potwierdzonych  

kontrolami, 

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. Zamawiający 

może odstąpić od umowy  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości   

o tych  okolicznościach. 

§ 9. 

1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod  

rygorem  nieważności  takiej  zmiany. 
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2.Niedopuszczalna jest jednak  pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz  

wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla zamawiającego, jeżeli przy ich 

uwzględnianiu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru  Wykonawcy 

chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

§ 10. 

1.Każda ze stron może rozwiązać umowę w okresie jej trwania z zachowaniem miesięcznego  okresu 

wypowiedzenia.     

2.Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym  

w przypadku  stwierdzenia nieprawidłowej realizacji. 

 

§11. 

1.W razie nie wykonania, lub nienależytego wykonywania umowy Wykonawca  zobowiązuje się do 

zapłacenia Zamawiającemu kary umownej:  

a) w wysokości 30 %  wartości umownej usługi, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z  powodu 

okoliczności, za które odpowiada wykonawca.  

   b) w wysokości 30 % wartości posiłków za dany miesiąc w przypadku stwierdzenia złej jakości 

posiłków. 

§12. 

1.Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się  rozwiązać  

w drodze negocjacji , a w przypadku braku porozumienia podać je pod rozstrzygnięcie  sądu miejscowo  

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. Zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem  nieważności.  

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie  zastosowanie mają przepisy ustawy prawo zamówień   

publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 13. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                            WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 7 

 

    Jadłospis tygodniowy (przykładowy) 

 

Dzień tygodnia 

data 

Menu Kilokalorie 

Poniedziałek 

 

 

 

 

  

Wtorek 

 

 

 

  

Środa 

 

 

 

  

Czwartek 

 

 

 

  

Piątek 

 

 

 

  

 


