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ZAMAWIAJĄCY  

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabowej                                                      

a. adres :  33 - 336  ŁABOWA  38  

b. e-mail:  ops@labowa.pl 

c. tel. / 018 / 414-24-81 

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

na dostawy/usługi/  

 

 

Dostawa posiłków do szkół z terenu Gminy Łabowa w roku 2022  
w  ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia.   

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie posiłków w ramach 

wieloletniego programu „Posiłek  w szkole i domu”  w formie usługi cateringu do szkół                     

z terenu Gminy Łabowa w 2022 r.  

2. Gotowy posiłek –  obiad jednodaniowy    jest pomocą rzeczową dla uczniów w postaci 

dożywiania, przyznaną decyzją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabowej. 

3. Ilość zamawianych posiłków dziennie, w poszczególnych placówkach oświatowych, do 

których będą dostarczane posiłki, szacuje się w wysokościach:   

a. Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi -  39 

b. SP w Nowej Wsi - Punktu Filialnego  w Roztoce Wielkiej- 11 

c. Szkoły Podstawowej w Łabowej -  12 

d. Szkoły Podstawowej w Czaczowie - 8 

e. Szkoły Podstawowej w  Maciejowej -  15 

4. Ogółem planowana liczba dzieci objętych dożywianiem - 85 uczniów przez okres 175dni. 
Podana liczba uczniów  korzystających z dożywiania jest liczbą orientacyjną, ponieważ 

będzie uzależniona od liczby wydanych wniosków, decyzji uprawniających do 

korzystania ze świadczenia rzeczowego.  
5. Zamawiający zastrzega, że ilość uczniów objętych dożywianiem może ulec zmianie               

w trakcie wykonywania usługi , opcjonalnie  zwiększeniu lub zmniejszeniu. Jednak różnica 

liczbowa nie może być większa niż „+” „-” do 15uczniów .  
6. W sytuacji zmniejszenia liczby dzieci objętej dożywianiem - w razie zmiany, uchylenia 

decyzji w sprawie przyznania pomocy rzeczowej, rezygnacji ucznia  z dożywiania lub nie 

przyznania świadczenia  Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, 

w szczególności o zapłatę za liczbę stanowiącą różnice miedzy liczbą wskazaną 

w zapytaniu ofertowym, a liczbą rzeczywiście zrealizowaną przez Wykonawcę.  

7. Zwiększenie bądź zmniejszenie ilości dożywianych uczniów nie będzie powodować 

zmiany ceny jednostkowej posiłku. Wykonawca o powyższych zmianach zostanie 
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powiadomiony z co najmniej 7dniowym wyprzedzeniem. Zmiany te nie wymagają aneksu 

do umowy. 

8. Usługa świadczona będzie w dni nauki szkolnej przewidzianej organizacją roku szkolnego 

określonego przez Ministra Edukacji Narodowej oraz zmianami ustalonymi  stosownymi 

przepisami prawa w tym zakresie, decyzjami dyrektorów szkół.  
9. W sytuacji zmniejszenia liczby dni świadczenia usługi  z tytułu zmiany organizacji pracy 

placówek oświatowych Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, 

w szczególności o zapłatę za gotowość świadczenia usługi.  

 

Inne szczegółowe wymagania zamawiającego 

 

10. Opis realizacji usługi: 

a. posiłki wytwarzane będą w siedzibie Wykonawcy z własnych produktów; 

b. dostawa posiłków (wraz z wniesieniem  ich do pomieszczeń szkolnych wskazanych 

przez Dyrektorów ) własnym transportem spełniającym  wymagania sanitarne do 

przewożenia posiłków, w czasie zapewniającym dostawę do miejsca przeznaczenia w 

takim  stanie, aby nie została naruszona ich jakość;   

c. dostarczanie posiłków w godzinach ustalonych z Dyrektorami Szkół,  nie później 

jednak niż do godziny 11:oo. W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji 

dnia pracy danej szkoły, dostawa posiłku odbędzie się o innej godzinie - po 

wcześniejszym uzgodnieniu  z Wykonawcą; 

d.  usługa będzie świadczona od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem okresu przerw 

świątecznych i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki przewidzianymi                                      

w organizacji roku szkolnego, o czym Wykonawca będzie informowany drogą 

elektroniczną, fax , telefon, lub inną formą przyjętą w uzgodnieniu  z Dyrektorami 

placówek szkolnych, z wyprzedzeniem  co najmniej  dwudniowym; 
e.  posiłki będą dostarczane w dostosowanych do tego celu opakowaniach - pojemnikach 

porcjowanych, jednorazowych,  posiadających wymagane atesty do przechowywania 

żywności;  Wykonawca zapewni transport posiłków do miejsca ich wydania w taki 

sposób, aby dostarczone posiłki posiadały wymaganą przepisami prawa temperaturę; 

f.   Wykonawca zapewnia odbiór opakowań jednorazowych do utylizacji ( odbiór może 

następować najpóźniej w dniu następnym); 

g.  posiłki dla dzieci będą przygotowane zgodnie z: 

-  obowiązującymi normami i przepisami prawa, 

-  należytą starannością,   

-  wymogami sztuki kulinarnej, 

-  zasadami racjonalnego i zdrowego żywienia dzieci i młodzieży,  

-  zasadami żywienia zbiorowego z uwzględnieniem zasad HACCAP, Wykonawca 

będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-

epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie 

odpowiedzialność za ich przestrzeganie 

h.  posiłki winny posiadać i spełniać: 

- wartość odżywczą i energetyczną zgodną z wymogami i normami żywienia dzieci                

i młodzieży ( Dz.U.2016.1154 ) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia                              

26 sierpnia 2015 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 

- spełniać obowiązujące normy sanitarne,  

- posiadać wartość kaloryczną posiłku nie niższą niż 600 kcal;   



i. Zamawiający  wymaga, aby w tygodniowym jadłospisie   posiłek był sporządzany    

przemiennie zupa / drugie danie: 

 zupa – pomidorowa, ogórkowa, pieczarkowa, jarzynowa, żurek , barszcz                             

o pojemności nie mniejszej niż 300 ml 

 drugie danie -   ziemniaki lub produkty przetworzone z ziemniaków o 

odpowiedniej gramaturze lub zamiennik (ryż, kasza) – 200 gram, mięso – 100 

gram, surówka – 150 gram, sok lub kompot – 200 ml 

Za danie z mięsem, jeden raz w tygodniu posiłek mogą stanowić pierogi, naleśniki z 

serem, lub danie z makaronem o minimalnej gramaturze 400 gram + sok lub kompot 

200  

j.  Wykonawca podawał będzie jadłospis w formie pisemnej podpisany przez osobę 

upoważnioną z wyprzedzeniem na dekadę (10 dni) do wiadomości 

Zamawiającego oraz dla dyrektora każdej ze szkół objętych dożywianiem. 
k. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jakości obiadów zgodnie z 

przedstawionym jadłospisem. 

l. Zamawiający nie dopuszcza, aby w ciągu 10 dni  wystąpiła powtarzalność tego 

samego rodzaju posiłku; 

m. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi 

sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie 

odpowiedzialność za ich przestrzeganie. 

n. posiłki powinny być urozmaicone o temperaturze minimum - pierwsze danie: + 

75°C, drugie danie minimum + 63°C, temperatura sałatek, surówek, soków – poniżej 

+ 4°C. 

11. Ilość zamawianych posiłków na dany dzień, dyrektor każdej ze szkół objętych 

programem będzie zgłaszał Wykonawcy najpóźniej do godz. 9:00 dnia bieżącego            

w formie telefonicznej lub e-mailowej, w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany 

do podania w formie pisemnej danych kontaktowych osoby upoważnionej do kontaktów 

z Zamawiającym i dyrektorami szkół 

12. Zamawiający wymaga, aby surowcowy uśredniony tzw. wsad do kotła umożliwiający 

wyprodukowanie gorącego posiłku o charakterze obiadu jednodaniowego  nie był niższy 

niż 7,90  zł brutto licząc w cenach hurtowych; 

W rozumieniu Zamawiającego tzw. wsad do kotła „ jest to koszt surowca potrzebnego do 

przygotowania posiłku”. Cena za przygotowanie jednego posiłku winna być wyższa od 

kwoty 7,90 zł brutto o pozostałe koszty, które ponosi Wykonawca przy realizacji 

przedmiotowego zamówienia (np. koszty dowozu, opakowań,  oraz inne koszty, które 

ponosi Wykonawca). 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez 

Wykonawcę jakości wykonywanej usługi -prawo kontroli stosowanych surowców, 

przebiegu procesów technologicznych oraz norm dziennych racji pokarmowych, a także 

wielkości porcji posiłku i jego temperatury. 

 

Warunki płatności   

 

14. Rozliczenie za  przedmiot zamówienia będzie następować za faktycznie zrealizowaną 

usługę-ilość wydanych posiłków. Okres rozliczeniowy miesięczny. W przypadku 

nieobecności ucznia w szkole spowodowanej dłuższą nieobecnością Wykonawca nie będzie 

miał prawa do wynagrodzenia jeżeli nieobecność ucznia została zgłoszona przez Dyrektora 

placówki z wyprzedzeniem 1 dniowym. Zgłoszenie może być dokonane telefonicznie, 

drogą elektroniczną bądź osobiście  Wykonawcy. W przypadku braku zgłoszenia 

Wykonawcy należy się wynagrodzenie za usługę. 



 

Termin wykonania zamówienia.  

 

15. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 

a. 10 stycznia 2022 r. do 23 czerwca 2022r. 

b. 02 września 2022r. do 2212.2022r. 
 

 Warunki  udziału w postępowaniu   

16. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien legitymować się: 

 aktualnym wpisem do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej na prowadzenie działalności w zakresie 

przygotowywania i wydawania posiłków w ramach cateringu; transportu artykułów 

spożywczych niewymagających chłodzenia oraz przewozu posiłków w termosach w 

ramach cateringu samochodem. 
 

II. Sposób przygotowania oraz miejsce i termin składania ofert. 

 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzejrzystej kopercie. 

2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy 

oraz adnotację „Oferta na zadanie „ Dostawa posiłków”. 

3. Oferta winna być wyrażona cyfrowo i słownie i winna obejmować całość zamówienia. 

4. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego lub przesłać na adres:   

       Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabowej  33 - 336  ŁABOWA  38  

5. Dopuszcza się także przesyłanie ofert drogą elektroniczną ( skany podpisanej 

i opieczętowanej oferty)  na adres:   ops@labowa.pl z zastrzeżeniem, że data i godzina 

wpływu na serwer pocztowy urzędu musi być zgodna z wymogiem określonym w pkt. 6  z 

zastrzeżeniem, że oferent, który złoży ofertę drogą elektroniczną, a jego oferta zostanie 

wybrana jako najkorzystniejsza ma obowiązek w ciągu trzech dni roboczych od dnia 

ogłoszenia wyników postępowania przekazać oryginały przesłanych dokumentów.                      

Nie dotrzymanie powyższych warunków skutkuje wyborem drugiej najkorzystniejszej 

oferty. 

6. Oferta winna dotrzeć do zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia i godziny: 

17 grudnia 2021r. godz.11:oo. Oferty otrzymane po terminie ich składania zostaną 

zwrócone wykonawcom bez otwierania. 

7. Wykonawca wraz z ofertą składa, jako załącznik do oferty, aktualny dokument:  

- wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej na prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania                   i 

wydawania posiłków w ramach cateringu; transportu artykułów spożywczych 

niewymagających chłodzenia oraz przewozu posiłków  w termosach w ramach cateringu 

samochodem. 

8. Wykonawca dokumenty   na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu 

składa w oryginale  lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w następujący 

sposób : 

a. napis „ za zgodność z oryginałem”; 

b. data poświadczenia dokumentu; 

c. podpis osoby upoważnionej do występowania w obrocie prawnym w imieniu   

9. Cena całkowita  podana przez Wykonawcę  ma  formę ryczałtu, którego  definicję określa                   

art. 632 Kodeksu  Cywilnego. 
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10. Cena oferty winna być wyliczona przez Wykonawcę w   oparciu  o zakres usługi określony 

w zapytaniu ofertowym, na podstawie kalkulacji własnej,  w cenach ważnych do daty 

zakończenia realizacji zamówienia i obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu 

zamówienia. 

11. Kryterium oceny ofert:  Cena (wartość oferty brutto)- waga 100%.  

12. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

fakt, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny  Zamawiający wzywa 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane  w złożonych ofertach. 

13. Osobą upoważnioną do kontaktów ze zleceniobiorcą jest: 

       Barbara Bogdańska   tel./18/  414-24-81     e-mail  bb@labowa.pl   

14. W terminie 7 dni od daty powiadomienia o dokonaniu wyboru oferty, wybrany wykonawca 

ma podpisać umowę w siedzibie zamawiającego. Umowa musi zawierać wszystkie 

uwarunkowania złożonej oferty. 

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:  

a. zmiany ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert,  

b. unieważnienia postępowania w przypadku , gdy cena oferty najkorzystniejszej 

przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia,  

c. zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy operacji bez wyboru 

żadnej z ofert bez podania przyczyny.  

16. Istotne postanowienia przyszłej umowy lub  projekt umowy: 

1. Zakres usługi –zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym; 

2. Termin realizacji - zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym; 

3. Wynagrodzenie   ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy  

- Wykonawca będzie miał  prawo do wynagrodzenia za   faktycznie zrealizowaną 

usługę. 

- zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przez 

Wykonawcę   faktury za wykonaną usługę, płatność przelewem, rozliczenie okresami 

miesięcznymi Wynagrodzenie stanowi iloczyn ceny brutto jednego posiłku oraz ilość 

wydanych posiłków Faktyczną ilość wydanych posiłków potwierdza Dyrektor Szkoły 

lub osoba upoważniona. 

4. Wiążącą  formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w wypadkach 

i wysokościach: 

a. w przypadku nienależytego wykonywania przedmiotu umowy tj. dostarczania 

posiłków sporządzanych niezgodnie z przepisami sanitarnymi i sztuką 

gastronomiczną; niespełniających obowiązujących norm żywieniowych, 

sanitarnych i o nieodpowiedniej kaloryczności oraz temperaturze, dostarczanych w 

nieodpowiednich opakowaniach transportowych i przewożonych 

niedostosowanymi środkami transportu, w sytuacji   powtarzalności tego samego 

rodzaju posiłku ciągu 10 dni, nie odbierania opakowań po posiłkach, nie 

dostarczania jadłospisu  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 3% wartości brutto wynagrodzenia umownego licząc  za każde 

zaniedbanie. W przypadku zgłoszenia przez zmawiającego reklamacji jakościowej 

żywności wykonawca ma obowiązek zastąpić wadliwą partię posiłków posiłkami 

wolnymi od wad. 

b. za  nieterminową realizację przedmiotu umowy (opóźnienia w wykonywaniu usługi) 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto 



wynagrodzenia umownego, licząc za każdy dzień, w którym nastąpiła nieterminowa 

realizacja usługi; 

c. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                                

( świadczenie usługi niezgodnie z warunkami umowy) zostanie naliczona kara 

umowna w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia umownego;  
d. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec poszkodowanego za ewentualne 

szkody wyrządzone na wskutek  dostarczania posiłków złej jakości ,       w związku 

z czym Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przekraczającego karę 

umowną Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną w przypadku 

zawinionych przez niego zatruć bądź innych powikłań bezpośrednio wynikających 

ze spożycia posiłków złej jakości. 

5. Strony ustalają, że  Zamawiający będzie miał prawo potrącić z faktury/rachunku 

należne mu kary umowne. 

6. Wykonawca przedmiot umowy wykonuje  siłami własnymi lub przy pomocy 

Podwykonawców/opcjonalnie/. 

 

7.  Zamawiający zastrzega, że ilość uczniów objętych dożywianiem może ulec zmianie w 

trakcie realizacji umowy (zwiększeniu , zmniejszeniu).  W sytuacji zmniejszenia liczby 

dzieci objętej dożywianiem (w przypadku rezygnacji ucznia z dożywiania)  

Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności 

o zapłatę za liczbę stanowiącą różnice miedzy liczbą wskazaną w zapytaniu ofertowym 

a liczbą rzeczywiście zrealizowaną przez Wykonawcę. Różnica liczbowa nie może być 

większa niż +,-  15. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy                             

(norm dziennych racji pokarmowych, jego temperatury, jadłospisu). 

9. Okoliczności zmiany umowy: 

a. w przypadku zmiany  stawki podatku VAT od towarów i usług będących 

przedmiotem Umowy kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio 

dostosowana aneksem do niniejszej Umowy. 

         ŚWIADCZENIE USŁUGI W OKESIE TRWANIA EPIDEMII 

10. Za okoliczności pozostające w bezpośrednim związku z epidemią wirusa SARS-CoV-

2, wpływające bezpośrednio na możliwość nie wykonania zobowiązań umownych 

uważa się za zdarzenia niezależne od Stron, obiektywnie utrudniające lub wyłączające 

możliwość wykonania zakresu obowiązków umownych, będące skutkiem wystąpienia 

epidemii wirusa SARS-CoV-2 w szczególności zawieszenie działania szkół. 

11. Strony zgodnie postanawiają, iż nie  będą ponosiły skutków częściowego lub 

całkowitego niewykonania swoich zobowiązań, wynikających z przedmiotowej 

Umowy, jeżeli niewykonanie zobowiązań umownych pozostaje w bezpośrednim 

związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2. 

12. Jeśli wystąpienie okoliczności pozostających w bezpośrednim związku z epidemią 

wirusa SARS-CoV-2 uniemożliwi realizację przedmiotu umowy, wykonywanie zadań 

wynikających z Umowy ulega zawieszeniu i nie podlega wynagrodzeniu.                    W 

przypadku wykonania części przedmiotu umowy, rozliczeniu podlegają jedynie 

wykonane dostawy posiłków. Wykaz zrealizowanych dostaw zamieszczony zostanie 

w protokole przygotowanym w kształcie i w terminie ustalonym w porozumieniu Stron. 

13. Strona, dla której wystąpiła niemożność wykonania zobowiązań, spowodowana 

wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2 zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić 

o tym drugą Stronę w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 2 dni 

roboczych od momentu wystąpienia przeszkody.  



14. Niepowiadomienie lub nieterminowe powiadomienie o wystąpieniu okoliczności 

uniemożliwiających wykonanie zobowiązań umownych, pozostających w 

bezpośrednim związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, pozbawia Stronę prawa 

powoływania się na nie.  

15. Jeżeli okoliczność uniemożliwiająca wykonanie zobowiązań umownych, pozostająca 

w bezpośrednim związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 będzie trwać przez okres co 

najmniej 30 dni, Strony mogą przystąpić do renegocjacji Umowy tak, by przystosować 

ją do zaistniałych okoliczności.  

16. Jeżeli Strony w ciągu 30 dni nie wynegocjują stosownych warunków Umowy, każda 

ze Stron może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do 

wynegocjowania warunków Umowy. 

17. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie przewidzianym w pkt.23   Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonaną ilość dostaw. Strony nie pokrywają 

strat powstałych na skutek rozwiązania Umowy zgodnie z pkt.23 ..  

18. Jeśli nie zaistnieją przesłanki wynikające bezpośrednio z przepisów prawa                                   

i wytycznych do nich, dotyczących funkcjonowania szkół w okresie pandemii, 

Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia dostaw zgodnie z warunkami umowy. 

Łabowa, dnia 9 grudnia 2021r.   

 

Łabowa dnia  09-12-2021 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

Barbara Bogdańska  
Data i podpis kierownika zamawiającego      

lub osoby przez niego upoważnionej 
 

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego, 

którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPS Łabowa z siedzibą   w 33-336 Łabowa 38, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – tel. 793 331 212  e-mail: iod@labowa.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie 

    Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

    27 kwietnia 2016 r. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

    uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy  lub 

    w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania 

przetwarzania w celach   planowania biznesowego) 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych,  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych  może skutkować odmową 

zawarcia umowy 

W załączeniu: 

- druk formularza oferty. 

  

 

 

 



 

Oferta 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

na dostawy/usługi/ 

Dostawa posiłków do szkół z terenu Gminy Łabowa w roku 2022  
w  ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” 

 

1. Nazwa (firma) oraz adres oferenta 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 Dane kontaktowe : tel…… e-mail………………. 

NIP:   ………………………………… 

REGON:  ………………………………… 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pn.  Dostawa posiłków do szkół z terenu 

Gminy Łabowa w roku 2022  
w  ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” 

 

za:  Cena jednostkowa 1 posiłku : 

Cena netto: .......................... zł ,    VAT: ................. zł  

Cena brutto:  ……………….. zł    słownie: …………………………………………………. 

3. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytani 

ofertowym: 

- termin wykonania zamówienia w okresie od: 

10 stycznia 2022 r. do 23 czerwca 2022r. 

02 września 2022r. do 2212.2022r. 
- termin płatności  - 14 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego 

4. Oświadczenie: 

1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 

akceptuję warunki w nim zawarte; 

2) zapoznałem się z istotnymi postanowieniami umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru 

mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu                     i 

terminie  wskazanym przez Zamawiającego; 

3) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO1 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

5. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część  są: 

1) ………………………………………… 

 

 

.......................................................... 
Data, podpis i pieczęć Wykonawcy 

 lub osoby upoważnionej 

 
 


