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Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego  

Gminny Zarząd Oświaty w Brusach 
ul. Armii Krajowej 1 
 89-632 Brusy 
TEL. (52) 395-29-20 
FAX (52) 395-29-30 
Adres poczty elektronicznej: gzo@brusy.pl  

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, tj. w trybie przetargu nieograniczonego na 
mocy art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1843 z późn. zm.) o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy. 

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na rzecz Zamawiającego - 

usługa przygotowywania oraz dostarczania posiłków dla 80 dzieci w wieku do 3 lat  
w roku 2021 uczęszczających do Samorządowego Żłobka w Brusach w ramach projektu pod 
nazwą: „Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

2. Miejsce realizacji usługi: Samorządowy Żłobek w Brusach ul. Armii Krajowej 1A,  
89-632 Brusy. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie trzech posiłków dziennie tj. śniadanie, obiad 
dwudaniowy (zupa, drugie danie) i podwieczorek dla grupy maksymalnie 80 dzieci w wieku do 
3 lat, w okresie od dnia 04.01.2021 r. do dnia 30.07.2021 r. Przewidywana liczba dzieci: 80  
(w tym: do roku - 10, od roku do 2 lat -30, powyżej 2 lat - 40). Posiłki będą dostarczane  
w wszystkie dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 
pracy oraz dni wolnych od zajęć opiekuńczych w żłobku, o których Wykonawca zostanie 
powiadomiony w terminie minimum 7 dni z wyjątkiem sytuacji wyjątkowych  
– udokumentowanych przez Zamawiającego np. konieczność czasowego zamknięcia żłobka 
przez służby sanitarne, czy spowodowanego sytuacjami niezależnymi od Zamawiającego. 

4. Posiłki będą dostarczane 2 razy dziennie w godzinach 7.45-8.15 śniadanie oraz 11.00-11.30 
obiad i podwieczorek. 

5. Zamawiający szacuje, że liczba dostarczanych posiłków w czasie trwania umowy może wynieść: 
11.000 porcji śniadania, 11.000 porcji obiadowych i 11.000 porcji podwieczorku. Wielkość 
dostaw ma charakter szacunkowy, w zależności od frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji 
rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci, może ulec zmniejszeniu do 30% oraz nie może 
stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. 

6. Usługa powinna spełniać następujące warunki: 
a) Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przygotowywania posiłków zgodnie z ustawą  

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U.  
z 2020 r. poz. 2021) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, normami 
żywieniowymi wg Instytutu Żywienia Żywności, jak również przepisami prawa  
w zakresie higieny żywienia norm HACCP oraz zbiorowego żywienia i wymogami 
sanitarno-epidemiologicznymi, z uwzględnieniem wymogów z Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 26 sierpnia 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. 2016 poz. 1154 ze zmianami). Posiłki muszą 
spełniać także wymogi żywieniowe zalecane przez Instytut Matki i Dziecka w wieku do  
3 lat. 
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b) Liczba wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w żłobku. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dzieci i ilości dostarczanych posiłków 
zgodnie z rzeczywistą potrzebą. Rozliczenia finansowe Wykonawcy usługi  
z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków  
i ceny brutto jednodniowego posiłku dla jednego dziecka. Z tytułu wykorzystania mniejszej 
ilości posiłków, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. O liczbie wydawanych 
posiłków w danym dniu Wykonawca informowany będzie w poprzedzający dzień roboczy 
do godziny 16.00. W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarczać będzie 
określoną liczbę posiłków; 

c) Jadłospis, zawierający informacje na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie 
przez Wykonawcę na okres 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) i zatwierdzony 
przez osobę posiadającą uprawnienia dietetyka lub technologa żywienia ze strony 
Wykonawcy, dostarczany Zamawiającemu do wcześniejszego zatwierdzenia  
z tygodniowym wyprzedzeniem. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez 
Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy. Jadłospis powinien spełniać wszystkie 
normy zdrowego żywienia dzieci w wieku do lat 3 wraz z wykazem pełnego spisu 
alergenów. Ponadto powinien uwzględniać zalecaną wartość energetyczną; 

d) Jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie powinien powtarzać się w tym 
samym tygodniu. W jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone  
i duszone; 

e) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków z naturalnych produktów, 
stosowania zasady kolorowego talerza ( do każdego posiłku warzywa i owoce), stosowania 
produktów nie przetworzonych z ograniczeniem konserwantów, dostosowywania menu do 
pory roku oraz sezonowości na warzywa i owoce,  bez używania produktów typu instant, 
czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy, gołąbki itp.), glutaminianu sodu, 
tłuszczy utwardzanych, soi, z gwarancją świeżości artykułów i produktów. Produkty 
wykluczone z menu: serek homogenizowany wysokosłodzony, parówki, serdelki, pasztety, 
wysoko przetworzone wędliny i produkty mleczne, zupa grzybowa i pieczarkowa, bigos, 
zupa grochowa. Wyklucza się posiłki na bazie Fast foods. Zamawiający zakazuje 
stosowania: konserw, produktów z glutaminianem sodu, produktów masłopodobnych, 
soków zagęszczonych, mięsa odkostnionego mechanicznie oraz wędlin z dodatkiem 
preparatów białkowych (soja) i/lub skrobi modyfikowanej; 

f) Wędliny w swoim składzie mają zawierać powyżej 80% mięsa, nie mogą zawierać 
dodatków skrobi i soi, mięso nie może być MOM (mięso odkostnione mechanicznie); 

g) Do przygotowania posiłków zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone 
stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także 
nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz. Jadłospis winien być przygotowany  
i podpisany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, tj. dietetyka lub technologa 
żywienia Wykonawca jest zobowiązany do zachowania diet pokarmowych w zależności od 
indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego  
(np. posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej i bezglutenowej, uwzględnienie 
indywidualnych potrzeb alergików); 

h) Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych 
termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach gwarantujących utrzymanie 
odpowiedniej temperatury zgodnie z przepisami prawa (w przypadku dań ciepłych mają być 
one utrzymane w odpowiedniej temperaturze do momentu wydania ich dzieciom) oraz 
jakości przewożonych potraw; 

i) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych 
pochodzenia zwierzęcego. 

j) Do obowiązków Zamawiającego realizowanych za pomocą personelu własnego należeć 
będzie porcjowanie i wydawanie posiłków dzieciom, oraz mycie naczyń, sprzątanie 
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pomieszczeń, w których spożywane będą posiłki, ponoszenie kosztów środków 
czyszczących i higienicznych zużywanych do sprzątania; 

k) Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich 
przygotowanych i dostarczanych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin  
z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby 
odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek; 

l) Pojemniki w którym dostarczane są posiłki odbierane są przez Wykonawcę, a ich mycie  
i dezynfekcja odbywa się w zakładzie macierzystym. W przypadku awarii lub innych nie 
przewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej 
jakości na swój koszt z innych źródeł; 

m) Personel Wykonawcy winien posiadać bieżące przeszkolenie z zakresu BHP oraz HACCP, 
a także aktualne książeczki zdrowia. Wykonawca odpowiada prawnie za żywienie dzieci 
przed Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym. 

7. Wspólny słownik zamówień: 
kod CPV 55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków, 
kod CPV 55322000-3 Usługi gotowania posiłków, 
kod CPV 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków.  

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych bądź częściowych. 
9. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę,  

o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w §8 Załącznika 
Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy.  

10. 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 Gminny Zarząd Oświaty,  

ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy; 
 inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Magdalena Zarębska,  

z którą można kontaktować się e-mailem: iod@brusy.pl; pod numerem telefonu  
52-39-69-300 lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 
Brusy; 

 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 „Świadczenie usług 
cateringowych do żłobka” w ramach projektu pod nazwą: „ Żłobek w Brusach szansą na 
zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego; 

 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 (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. 
zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 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;   
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 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 

(Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

− 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 
(Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 
lub państwa członkowskiego);   

− 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. 

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie od dnia 04.01.2021 r.  
do dnia 30.07.2021 r. 

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia,  
1. Zamawiający wskazuje, że nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 
2. Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Z postępowania wyklucza się wykonawcę,  
w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności. 

Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków  
                         udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
1. Do oferty wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania,  
o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie,  
o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z 
ofertą. Propozycję treści oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. 
Wykonawca, zgodnie z art.25a ust.5 pkt 2 ustawy Pzp, który zamierza powierzyć wykonanie 
części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w 
oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców przedmiotowe 
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

2. Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  
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Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Propozycja treści oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 
do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może 
złożyć wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Inne dokumenty wymagane od Wykonawcy 
1) Wypełniony formularz oferty - zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ; 
2) Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy,  

w przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  
(propozycja - Załącznik Nr 5 do SIWZ). 

4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej składają takie same oświadczenia jak Wykonawcy w kraju. 

Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacjach 
określonych w art. 10c-10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami  
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.  
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania.  

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, przyjmuje się, że 
pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres poczty elektronicznej lub nr faksu 
podane przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 
Wykonawcy z tym pismem. 

4. Nie udziela się ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do 
Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 

5. Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Jacek Bruski – 
Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach, w dniach od poniedziałku do piątku,  
w godzinach od 8.00 do 15.00, adres poczty elektronicznej: gzo@brusy.pl. 

Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium 
Ze względu na wartość szacunkową zamówienia nieprzekraczającą równowartości kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy, w niniejszym postępowaniu 
wniesienie wadium nie jest wymagane. 

Rozdział IX. Termin związania oferta 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert. 

Rozdział X. Opis sposobu przygotowania ofert 
1. Oferta powinna stosować się do zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) i zawierać 
wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w SIWZ. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelnie ręcznie pismem drukowanym,  

na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez 
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez przedstawiciela 
Wykonawcy uprawnionego do reprezentowania zgodnie z wymogami ustawowymi oraz 
przepisami prawa. 
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5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy, jest on zobowiązany do załączenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do 
wykonania czynności. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.  
7. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia  

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje 
przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci 
papierowej, własnoręcznym podpisem. 

8. Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały, uniemożliwiający dekompletację 
bez widocznych śladów naruszeń. 

9. Wszelkie poprawki wymagają zaparafowania przez osobę podpisującą ofertę. 
10. Zapisane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować, a łączną ilość stron należy wpisać do 

formularza ofertowego. 
11. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
12. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie  

w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być 
zaadresowana i oznaczona: 

Gminny Zarząd Oświaty  
ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy 

„ Świadczenie usług cateringowych do żłobka”   
Nie otwierać przed 21.12.2020 r. godz. 1215 

 

13. Wykonawca może przed terminem otwarcia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę przed 
upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak 
składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”, a w przypadku wycofania oferty należy złożyć do 
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wycofaniu 
oferty. 

14. Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów. 
15. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
16. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów 

gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne): 
1) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami 
ustawowymi (w tym ustawy o opłacie skarbowej wraz z przepisami wykonawczymi), 
podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być 
dołączone do oferty. 

2) Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii. 

3) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika. 
4) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w 

SIWZ złożone odpowiednio przez każdego partnera oddzielnie lub wspólnie zgodnie z 
zapisami zawartymi w SIWZ. 

17. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których Wykonawca zastrzegł, nie 
później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione – muszą być oznaczone 
klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ 
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU 
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.) i załączone jako 
odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały.  

18. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego  
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(np. materiałów reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowić odrębną część oferty, 
nie złączoną z ofertą w sposób trwały. 

Rozdział XI.   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Ofertę należy złożyć do dnia 21 grudnia 2020 r. do godz. 1200 w sekretariacie Gminnego 

Zarządu Oświaty w Brusach, ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy. 
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2020 r. o godz. 1215 w Gminnym Zarządzie Oświaty 

w Brusach, ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy. 
3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.  

Rozdział XII.  Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe (art. 632 KC). 
2. Wykonawca określi  cenę ryczałtową podaną w złotych polskich (PLN) za wyżywienie jednego 

dziecka w ciągu dnia w wysokości brutto. 
4. Podana cena ryczałtowa powinna uwzględniać ewentualny upust oferowany przez Wykonawcę. 
5. Podana przez Wykonawcę cena ryczałtowa zostanie ustalona na cały okres realizacji 

zamówienia i nie będzie podlegała zmianie. 
6. Cena ryczałtowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową i terminową 

realizacją zadania objętego przedłożoną ofertą. 
7. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

zamówienia.   
8. Wykonawca nie może podać ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia, pod 

rygorem odrzucenia oferty.  
9. Zamawiający przyjmuje do kalkulacji i rozliczeń wynikających z zawarcia umowy  

o zamówienie publiczne: PLN. 
10. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi 
nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert  
w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego 

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny: 
A - Cena - 60% 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przy kryterium „Cena” wynosi 60. 
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium cena zostanie obliczona wg wzoru: 
                    cena najniższa 

A =   -------------------------- x 100 x 60%  
                  cena oferty badanej 
Wyniki będą zaokrąglane do 2 miejsc po przecinku (od 5 w górę). 
B – Doświadczenie osoby mającej znaczący wpływ na jakość wykonanego zadania – 
doświadczenie dietetyka, technologa żywienia - 40% 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przy kryterium „Doświadczenie osoby mającej znaczący 
wpływ na jakość wykonanego zadania – doświadczenie dietetyka, technologa żywienia” wynosi 40.  

Gdy Wykonawca wykaże, że dietetyk, technolog żywienia wskazany w ofercie posiada 
doświadczenie:  
 Do 12 miesięcy (włącznie) - otrzyma 0 punktów  
 Od 13 do 24 miesięcy (włącznie) - otrzyma 20 punktów 
 25 miesięcy i więcej - otrzyma 40 punktów  

Ocena łączna X= A + B  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższa liczbę punktów. 
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Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego     
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy 

zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu polisy OC w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej i do zachowania ubezpieczenia w takiej wysokości do końca 
realizacji zadania. 

2. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgodnej  
z postanowieniami SIWZ. 

Rozdział XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

W niniejszym postępowaniu wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest 
wymagane. 

Rozdział XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 
umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 
zamówienia publicznego na takich warunkach 
Istotne postanowienia umowy zostały określone w Załączniku Nr 2 do SIWZ. 

Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 
1. Zgodnie z art. 179 Prawa zamówień publicznych, środki ochrony prawnej przysługują 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów niniejszej ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do 
wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;  
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
3) odrzucenia oferty odwołującego;  
4) opisu przedmiotu zamówienia;  
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.  

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa 
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”. 
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Załącznik Nr 1 
 

                   ………………….. dnia …………….      

                                                   Miejscowość/data. 
…………………………               
/pieczątka Wykonawcy/ 

 
Zamawiający  

Gminny Zarząd Oświaty w Brusach 
 

OFERTA 
 

na „Świadczenie usług cateringowych do żłobka” w ramach projektu pod nazwą:  
„ Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, a także po zapoznaniu się z: 

> Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
> opisem przedmiotu zamówienia, 
> istotnymi warunkami umowy, 
>  innymi dokumentami dotyczącymi realizacji przedmiotowego zamówienia, 

niżej podpisani, reprezentujący: 
 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy: ...................................................................................................................... 

Telefon: ........................................................................................................................................ 

Fax:................................................................................................................................................ 

e-mail:............................................................................................................................................. 

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

REGON: ....................................................................................................................................... 

Nr konta bankowego .................................................................................................................... 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:   TAK/NIE* (niepotrzebne skreślić) 
oświadczamy, że: 

1. Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty. 
2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i wszystkie inne otrzymane od Zamawiającego 

informacje przyjmujemy bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ: 
 

Cena za wyżywienie jednego dziecka  
w ciągu dnia 
[zł brutto] 

Doświadczenie dietetyka,  
technologa żywienia 

[miesiące] 
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3. W razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 
określonych w SIWZ z uwzględnieniem zapisów zawartych w istotnych postanowieniach 
umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Zamówienie wykonamy samodzielnie*/część zamówienia zamierzamy powierzyć 
podwykonawcom *(niepotrzebne skreślić): 
 

Zakres powierzonych prac Firma Podwykonawcy 

  
 

5. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o 
celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych  
i prawie ich poprawiania. 

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem  
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

7. Na niniejszą ofertę składa się ............ kolejno ponumerowanych stron. 
 
 
 

……………………………………………………………………. 
     /podpis i pieczęć upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy/ 

 
 
1) rozporządzenie 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).  
 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 
 
 
Wykaz załączników: 
1. ............................................................... 
n.  ............................................................... 
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Załącznik Nr 2 
Istotne postanowienia umowy 

 
§1 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację usługi 
przygotowywania oraz dostarczania posiłków dla dzieci do lat 3 uczęszczających do 
Samorządowego Żłobka w Brusach w ramach projektu pod nazwą: „Żłobek w Brusach szansą na 
zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

2. Usługa cateringu objęta przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w dni robocze od 
poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od zajęć 
opiekuńczych w żłobku, o których Wykonawca zostanie powiadomiony w terminie minimum 7 
dni z wyjątkiem sytuacji wyjątkowych – udokumentowanych przez Zamawiającego np. 
konieczność czasowego zamknięcia żłobka przez służby sanitarne, czy spowodowanego 
sytuacjami niezależnymi od Zamawiającego. 

3. Zamawiający szacuje, że  liczba dostarczanych posiłków w czasie trwania umowy może 
wynieść: 11 000 porcji śniadania, 11 000 porcji obiadowych i 11 000 porcji podwieczorku. 

4. Wielkość dostaw ma charakter szacunkowy, w zależności od frekwencji dzieci lub zmiany 
deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci, może ulec zmniejszeniu do 30% oraz 
nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. 

5. Szczegółowy zakres zamówienia objętego niniejszą umową określają: Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy. 

§2 
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z SIWZ i wszelkimi 
obostrzeniami dot. specyfiki przedmiotu zamówienia. 

 
§3 

Termin wykonania umowy: od dnia 04.01.2021 r. do dnia 30.07.2021 r.  
 

§4 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) zapewnienie nadzoru merytorycznego; 
b) potwierdzanie wykonania usługi; 
c) utrzymanie czystości pomieszczeń, do których Wykonawca będzie dostarczał posiłki. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) wykonywanie określonego w § 1 przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami prawa; 
b) zapewnienie ilości posiłków zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem, 

jadłospisem oraz w wyznaczonych terminach; 
c) zapewnienie nadzoru merytorycznego nad realizowanym zamówieniem, nadzór nad 

personelem w zakresie porządku higieny, dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań 
podległych pracowników, 

d) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na 
jakość wykonywania przedmiotu zamówienia oraz jego terminowość. 

 
§5 

1. Osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy podczas realizacji przedmiotu umowy 
będzie: ………………., tel. ………………… lub osoba zastępująca. 

2. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Zamawiającego podczas realizacji przedmiotu 
umowy będą: ……………………….. . 
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§6 
1. Strony ustalają cenę za wyżywienie jednego dziecka w ciągu dnia brutto: …. zł 

słownie:…………………. zgodnie ze złożoną ofertą. 
2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawione 

faktury płatne w terminie do 14 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego. 
3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty jakie 

Zamawiający poniesie z tytułu realizacji niniejszej umowy. 
4. Przewiduje się rozliczanie miesięczne za wykonaną usługę. 
5. Środki pieniężna za wykonaną usługę zostaną przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy 

…………….. 
6. Faktury wystawione będą na: 
 NABYWCA: Gmina Brusy, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, NIP 5551921230 
 ODBIORCA: Gminny Zarząd Oświaty w Brusach, ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy.  
7. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,  

NIP 5551921230. 
8. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem/podatnikiem zwolnionym od podatku 

towarów i usług, NIP XXXXXXXXXX. 
9. Zamawiający przewiduje możliwość odbioru od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania 
dostępnej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl. Rodzaj i numer adresu PEF 
Zamawiającego: NIP 5551255678. 

10. Zamawiający i Wykonawca wyrażają zgodę na wysyłanie i odbieranie za pośrednictwem 
platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów, o których mowa w ustawie z dnia 9 
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). 
Rodzaj i numer adresu PEF Wykonawcy: NIP/GLN XXXXXXXXX (W przypadku, gdy 
Wykonawca posiada konto na platformie).  

11. Zamawiający będzie dokonywał płatności kwoty należności wynikającej z otrzymanej faktury 
(otrzymanych faktur) z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności  
(split payment). 

 
§7 

1. Jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową,  
z harmonogramem bądź jadłospisem, Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzając 
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt Wykonawcy, 
zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody wynikłe z 
opóźnienia. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa Wykonawcy do odszkodowania z tego tytułu, 
jeżeli: 
a) zostało dokonane zajęcie majątku Wykonawcy służące wykonaniu umowy na podstawie 

tytułu egzekucyjnego, 
b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął usługi i nie kontynuuje jej pomimo 

dodatkowego wezwania Zamawiającego, 
c) w przypadku likwidacji, upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 
d) Wykonawca nie wykonuje usługi zgodnie z umową lub wykonuje ją nienależycie. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany, okoliczności 
powodującej , że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 
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4. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę w tych przypadkach będzie powiadomienie 
przez Zamawiającego o dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy z określeniem 
kwoty, jaka pozostała do uregulowania z tytułu wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy. 

5. W przypadku opóźnienia w wykonaniu części umowy w wymiarze przekraczającym jedną 
godzinę Zamawiający jest uprawniony do powierzenia nierealizowanej części umowy innemu 
podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy 
odszkodowania za szkody wynikłe z opóźnienia. 

 
§8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania na podstawie umowy o pracę, przez cały okres 
realizacji usług, stanowiących przedmiot zamówienia, wszystkich osób przygotowujących oraz 
dostarczających posiłki. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego 
okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. *art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik 
zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do 
zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania przez wykonawcę 
obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w szczególności poprzez żądanie przedłożenia,  
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie: 
a) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, 

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy, o którym mowa w punkcie 1, 
wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 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) (tj. 
w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: 
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania, 

c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

d) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych. 

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

4. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę, 
zamawiający naliczy kary umowne, o których mowa w § 9 ust. 1. lit. c. 
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§9 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonywanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych w formie kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach: 
a) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 

zobowiązuję się zapłacić karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej 
części umowy; 

b) w razie stwierdzenia naruszenia standardów wykonania przedmiotu umowy polegających na: 
 mniejszej liczbie dostarczanych posiłków niż zamówiona - pięciokrotnej wartości 

niedostarczonych posiłków, 
 brak poszczególnych składników posiłków - trzykrotnej wartości posiłków w których 

nastąpiły braki, 
 niezachowywaniu wymaganej temperatury posiłków - trzykrotnej wartości posiłków o 

zaniżonej temperaturze, 
 za niedostarczenie posiłków w terminie - trzykrotnej wartości niedostarczonych produktów, 
 w razie opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy w terminach wskazanych  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 
karę umowną w wysokości 10 % wartości jednorazowej usługi za każdą rozpoczętą 
godzinę opóźnienia. 

c) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 8 ust. 1 Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w 
którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała 
czynności związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem posiłków. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokryje wysokości poniesionej szkody Zamawiający zastrzega sobie 
prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej na zasadach 
ogólnych. 

3. Strony umowy zgodnie ustalają iż kary umowne mogą podlegać potrąceniu  
z wynagrodzenia umownego bez potrzeby dodatkowych wezwań do zapłaty. 

4. Dokonanie potrącenia i naliczone kary umowne nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku 
wykonania przedmiotu umowy we właściwy sposób i w całym zakresie. 

 
§10 

1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na inny 
podmiot. 

2. Wykonawcy nie wolno dokonać cesji przysługujących mu wobec Zamawiającego wierzytelności - 
bez jego zgody. 

3. Umawiające się Strony zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich poufnych i nie 
podlegających ujawnieniu informacji i faktów, o których dowiedzą się w trakcie dwustronnej 
współpracy, chyba że udzielenie informacji osobie trzeciej jest niezbędne w celu wykonania 
umowy. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

5. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnie koniecznej w niżej 
przedstawionym zakresie z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych: 
a) zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, nazwy itp.) lub zmiana wynikająca  

z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy skutkująca sukcesją generalną, 
b) zmiana wynikająca z powstania niezamierzonych niezgodności pomiędzy zapisami umowy,  

a treścią oferty lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
c) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot zamówienia  

i warunki umowy, 
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d) zmiana sytuacji prawnej i faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkująca 
niemożliwością realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 11 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne 
odpowiednie przepisy prawa. 

2. Ewentualne spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. SIWZ oraz ewentualne załączniki do umowy stanowią  jej integralną część. 
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca. 
  
 
                 ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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Załącznik Nr 3 
 

 

ZAMAWIAJ ĄCY 

Gminny Zarząd Oświaty 

ul. Armii Krajowej 1 

89-632 Brusy 

WYKONAWCA 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

        /nazwa albo imię i nazwisko, siedziba  albo  
        miejsce zamieszkania i adres wykonawcy/ 
 

reprezentowany przez: 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  
 

„ Świadczenie usług cateringowych do żłobka” w ramach projektu pod nazwą: 
„Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek 
pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  

na lata 2014 - 2020”.  
 

Ja, niżej podpisany oświadczam, co następuje: 

 

1. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA 
WYKONAWCY.  * ) 
 

Oświadczam, że wykonawca podlega/nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt 12-22 Pzp. 
 

2. WYKAZANIE, ŻE PODJĘTE PRZEZ WYKONAWC Ę ŚRODKI SĄ 
WYSTARCZAJ ĄCE DO WYKAZANIA JEGO RZETELNO ŚCI W SYTUACJI, GDY 
WYKONAWCA PODLEGA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE UST. 1 P KT 13 I 14 
ORAZ 16-20 PZP. * ) 
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Oświadczam, że w związku z tym, iż wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 
13 i 14 oraz 16-20 Pzp, wykonawca przedstawia następujące dowody na to, że podjęte przez 
niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności: 
1) ………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………… 

(należy opisać okoliczności czynu wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp oraz podać dowody, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności) 
 

3. WYKAZANIE, ŻE NIE ZACHODZ Ą WOBEC INNEGO PODMIOTU, O KTÓRYM 
MOWA W ART. 22A UST. 1 PZP PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH 
MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 13-22 PZP. * ) 
 

Oświadczam, że wobec niżej wymienionych innych podmiotów, o których mowa w art. 22a 
ust. 1 Pzp, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp: 
1) ……………………………………………………………………………………………….. 

2) ………………………………………………………………………………………..……… 
 

4. WYKAZANIE, ŻE NIE ZACHODZ Ą WOBEC PODWYKONAWCÓW PODSTAWY 
WYKLUCZENIA.  * ) 
Oświadczam, że wobec niżej wymienionych podwykonawców nie zachodzą podstawy 
wykluczenia.  
1) ………………………………………………………………………………………………. 

2) ………………………………………………………………………………………..……… 
 

5. OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE PODANYCH INFORMACJI. 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego  
w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
 
…………….……., dnia ………….……. r.                     ………………………………………… 

                                                                                                            (własnoręczny podpis) 

 
 
*)  Wypełnić tylko wówczas gdy w stosunku do wykonawcy występują takie podstawy. W przeciwnym 

przypadku przekreślić. 
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Załącznik Nr 4 
 
 

…………………………… 

…………………………… 

/nazwa wykonawcy/ 

 
 

INFORMACJA 
o grupie kapitałowej 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług cateringowych do żłobka” w ramach 
projektu pod nazwą: „Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na 
rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020  informuję, 
że: 

 

 nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) *) 
 

 należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) i w załączeniu 
przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej* ) 

 
 
 
 

…………………, …………………    .........…………………………………… 
  /miejscowość/         /data/       /podpis i pieczęć upoważnionego (-nych)  
                   przedstawiciela (-li) Wykonawcy/ 
 
 
 
 
 
 
 

* ) niepotrzebne skreślić 
 
 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. informację składa 
każdy z Wykonawców osobno. 
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Załącznik Nr 5 

 
Uwaga: załącznik dotyczy tylko wykonawcy reprezentowanego przez pełnomocnika lub  

       w sytuacji określonej w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
     W razie potrzeby załącznik należy powielić. 

 
 

                  ………………….. dnia …………….      

                                                   Miejscowość/data. 
…………………………               
/pieczątka Wykonawcy/ 

 
Pełnomocnictwo 

  
 
Zarejestrowana nazwa firmy: 
 
................................................................................................................................  
 
Siedziba firmy: ..................................................................................................... 
 
w imieniu której działa/-ją/ 
 
................................................................................................................................. 
 
Do reprezentowania wykonawcy w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
nieograniczonego na „Świadczenie usług cateringowych do żłobka” w ramach projektu pod nazwą: 
„ Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 
 
w tym: 

 do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z przetargiem 
 zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
upoważnia się: 
 
................................................................................................................................ 
 
.................................................................................................................................  
 
 
                                                                               ............................................. 
                                                                               (imię i nazwisko i podpis osoby /-ób/)  
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
 


