SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego do kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na: Przygotowanie,
dostarczenie i wydanie posiłków dla dzieci i uczniów Zespołu Szkół w Budziszewicach w roku
szkolnym2012/2013

Rozdział I. Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiający:
Wójt Gminy Budziszewice
ul. J. Ch. Paska 66
97-212 Budziszewice
pow. tomaszowski
woj. łódzki
tel./faks 044 710-23-89
http://bip.budziszewice.net

Nr sprawy GOPS.271.1.2012
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej:
http://bip.budziszewice.net
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Rozdział II. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). W sprawach nieuregulowanych
ustawą maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostarczenie i wydanie jednodaniowych
posiłków obiadowych dla dzieci i uczniów Zespołu Szkół w Budziszewicach oraz dla dzieci i
uczniów Zespołu Szkół w Budziszewicach Punkt Przedszkolny w Rękawcu. Gorącym
posiłkiem planuje się objąć około 85 (szacowana liczba) dzieci i uczniów dziennie. Podana
liczba dzieci i uczniów aktualna jest na dzień ogłoszenia zamówienia publicznego i w trakcie
trwania roku szkolnego może ulec zmianie. W przypadku zmiany ilości świadczeniobiorców
uprawnionych do tej formy pomocy, Wykonawca będzie obowiązany do uwzględnienia w tym
zakresie zgłaszanych na bieżąco potrzeb zarówno mających wpływ na zwiększenie jak i na
zmniejszenie liczby posiłków. W przypadku wzmożonej zachorowalności lub nieobecności
dzieci, Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia ilości posiłków z zastrzeżeniem
dokonania uprzedzenia Wykonawcy co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamówienia w
zależności od ilości świadczeniobiorców uprawnionych do dożywiania. Wykonawca będzie
realizował zamówienie na podstawie otrzymanych list dzieci i uczniów uprawnionych do
świadczenia od Zamawiającego. O każdej zmianie liczby dzieci i uczniów uprawnionych
Zamawiający będzie informował Wykonawcę na piśmie.
Dzienna liczba posiłków – szacunkowo około 85 w tym:
1. Zespół Szkół w Budziszewicach – około 78 posiłków
2. Zespół Szkół w Budziszewicach Punkt Przedszkolny w Rękawcu – około 7 posiłków
Charakterystyka posiłków:
- posiłek jednodaniowy, przygotowywany będzie przemiennie:
1. jeden dzień: zupa z wkładką mięsną podana ze świeżym pieczywem
2. drugi dzień: drugie danie ma być posiłkiem mięsnym/rybnym z urozmaiconymi
surówkami lub gotowanymi jarzynami oraz kompot – do mięsa zamiennie podawane
ziemniaki, kasze, ryż lub makaron. Drugie danie mogą też stanowić pierogi, naleśniki,
makaron, kopytka
W jednym tygodniu będzie 3 razy drugie danie i 2 razy zupa, a w drugim tygodniu będzie 2
razy drugie danie i 3 razy zupa. Waga posiłków winna się przedstawiać następująco: zupa –
0,5l, wkładka mięsna 50g, pieczywo bez ograniczenia ilościowego, owoc lub inny deser, drugie
danie – do wyboru: ziemniaki, ryż, kasza, makaron 250g, mięso lub ryba 100g, surówka lub
jarzyny 150g, kompot 0,25l. Posiłki muszą być przygotowane z zakupionych przez Wykonawcę
produktów żywnościowych, urozmaicone (nie mogą się powtarzać w okresie dwóch
następujących po sobie tygodni), wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej,
gramatury, jak i estetyki, przygotowane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 25
sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 z
późn. zm.) oraz dostarczone w odpowiednich termosach termoizolacyjnych. Wykonawca
odpowiada za transport przedmiotu umowy oraz podanie go zgodnie z wymaganiami
sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia. Oferowany asortyment ma być zgodny z
zapotrzebowaniem na wartości energetyczne i odżywcze młodego organizmu - w
poszczególnych kategoriach wiekowych. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania
posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości, zgodnie z
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normami HACCP. Ponadto wymagania zdrowotne żywności oraz wymagania dotyczące
przestrzegania zasad higieny winny być stosowane zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie
żywności i żywienia oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zaleceniami
Instytutu Żywności i Żywienia.
Godziny wydawania posiłków i dostarczania posiłków Wykonawca ustali z Dyrektorem
Zespołu Szkół w Budziszewicach. Cena jednego posiłku winna obejmować koszt
przygotowania, dostarczenia i wydania posiłku. Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny
netto jednego posiłku w okresie wykonywania usługi.
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i dostarczenia dekadowego jadłospisu
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Budziszewicach i Dyrektorowi Zespołu Szkół w
Budziszewicach.
W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:
1. przygotowania, dowozu i wydawania posiłków w dni nauki szkolnej dla dzieci i
uczniów Zespołu Szkół w Budziszewicach oraz dla dzieci i uczniów Zespołu Szkół w
Budziszewicach Punkt Przedszkolny w Rękawcu,
2. przygotowanie i wydawanie posiłków należy wykonywać z należytą starannością - przy
zachowaniu odpowiednich warunków higieny i wymagań, oraz przestrzeganiu norm
ilościowych oraz świadczenia usług przy użyciu produktów spełniających normy jakości
produktów spożywczych o ważnym okresie przydatności do spożycia,
3. przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania
artykułów spożywczych,
4. świadczenia usług na zastawie będącej w posiadaniu Wykonawcy,
5. estetycznego podawania posiłków,
6. dostarczania posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego,
7. zebrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych, utrzymania porządku w
pomieszczeniach kuchni jak również stołówki.
Zamówienie w 2013 roku będzie realizowane pod warunkiem zabezpieczenia środków
finansowych w budżecie gminy na rok 2013 oraz w budżecie państwa na 2013 rok.
Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień:
55.32.10.00-6 usługi przygotowywania posiłków
55.52.40.00-9 usługi dostarczania posiłków do szkół
55.32.00.00-9 usługi podawania posiłków
Rozdział IV. Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość
zamówienia.
Rozdział V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający nie zastrzega niemożliwości powierzenia wykonania części lub całości
zamówienia podwykonawcom.
3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom.
Rozdział VI. Oferty wariantowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna, koszty udziału w
postępowaniu
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Rozdział VII. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia w roku szkolnym 2012/2013 tj. od 04 września
2012 roku do 27 czerwca 2013 roku, przez 5 dni w tygodniu – w dniach trwania nauki z
wyłączeniem przerw świątecznych, ferii oraz dni wolnych od zajęć lekcyjnych.
Rozdział VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w
szczegółowości dotyczące:
1.1 posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie poprzestając na
oświadczeniu Wykonawcy
1.2 posiadanie wiedzy i doświadczenia
Wykonawcy udokumentują, że wykonali należycie min. 1 zamówienie w zakresie
zbiorowego żywienia przez co najmniej okres jednego roku szkolnego w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorów oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie - na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszej SIWZ lub zgodnie z jego wzorem.
Potwierdzeniem należytego wykonania zamówienia jest każdy dokument wystawiony na
Wykonawcę, w którym istnieje zapis potwierdzający okres oraz zakres wykonywanej
usługi oraz jej wartość (referencje, listy gratulacyjne itp.).
1.3 dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie poprzestając na
oświadczeniu Wykonawcy
1.4 osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie poprzestając na
oświadczeniu Wykonawcy
1.5 sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie poprzestają na
oświadczeniu Wykonawcy
Podstawą oceny spełnienia powyższych warunków będzie oświadczenie wymienione w
rozdziale IX pkt 1 ppkt 1.1, które to Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty w celu
wykazania spełnienia tychże warunków. Ocena nastąpi według formuły spełnia – nie spełnia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
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2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy w stosunku do których brak jest podstaw do
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych:
2.1 Podstawą oceny spełnienia niniejszego warunku, dotyczącego braku podstaw do
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków z art. 24 ust. 1 będzie oświadczenie
wymienione w rozdziale IX pkt 2 ppkt 2.1, które to Wykonawca zobowiązany jest załączyć
do oferty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia. Ocena nastąpi według formuły
spełnia – nie spełnia
3. Niespełnienie choćby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
4. Oferta Wykonawcy wykluczonego nie będzie poddana badaniu. Na mocy art. 24 ust. 4
ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
Rozdział IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałych dokumentów
wymaganych w przedmiotowym postępowaniu
1. W zakresie potwierdzenia wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:
1.1 oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – na formularzu stanowiącym załącznik
nr 4 do niniejszego SIWZ lub zgodnie z jego wzorem
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składają wspólnie;

1.2 W celu potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia udziału w
postępowaniu należy złożyć następujący dokument: wykaz wykonanych usług w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorów oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie - na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszej SIWZ lub zgodnie z jego wzorem
W przypadku podmiotów występujących wspólnie wykaz składają wspólnie;

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:
2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – na formularzu stanowiącym załącznik nr 5
do niniejszej SIWZ lub zgodnie z jego wzorem
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z nich;

2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
W przypadku podmiotów występujących wspólnie odpis/oświadczenie składa każdy z nich;

2.3 aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub odpowiednio
zaświadczenie/potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składaniaofert
W przypadku podmiotów występujących wspólnie zaświadczenie/potwierdzenie składa każdy z nich;
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Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie niniejszego warunku polega na zasobach innych
podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą
dokumentów wyżej wymienionych dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te
będą brały udział w realizacji zamówienia.
3. W celu potwierdzenia, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, należy złożyć następujące dokumenty:
3.1 dokumenty stwierdzające, że kuchnia, w której realizowane było tożsame zamówienie
spełniała warunki sanepidu określone przepisami o produkcji żywności
Rozdział X. Informacja o sposobie porozumienia się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów
1.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający
oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie na adres Zamawiającego lub faksem (nr faksu:
44 710 23 89). Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji drogą elektroniczną. Forma pisemna zastrzeżona jest dla
złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych
przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.
W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne
dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne, Zamawiający może się zwrócić o
ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w niniejszej SIWZ sposobów.
Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
2.
Wyjaśnienia treści niniejszej SIWZ odbywać się będą na zasadach zgodnie z art. 38
ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.
Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.
Rozdział XI. Opis sposobu przygotowania oferty
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta musi zawierać:
1. wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ
2. dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków
udziału w postępowaniu (załącznik nr 3, załącznik nr 4 i załącznik nr 5)
3. oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy
4. jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do
podpisywania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
5. treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Cena oferty musi być
podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
6. wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane
przez osobę podpisującą ofertę
7. Wykonawca winien zamieścić ofertę w jednej kopercie. Kopertę należy zaadresować:
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Gmina Budziszewice
oferta na: Przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków dla dzieci i uczniów Zespołu
Szkół w Budziszewicach w roku szkolnym 2012/2013
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, na odwrocie koperty należy podać adres Wykonawcy,
aby można było odesłać kopertę z ofertą bez otwierania w przypadku stwierdzenia złożenia
oferty po terminie określonym w ogłoszeniu.
8. Zasady składania ofert wspólnych przez Wykonawców:
8.1 W przypadku składania ofert wspólnych przez Wykonawców - zgodnie z postanowieniami
rozdziału IX, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie
musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 – 9
ustawy Prawo zamówień publicznych, wspólnie zaś mogą udokumentować spełnianie
warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1, a opisanych w
rozdziale VIII pkt 1
8.2 Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w
postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia
publicznego
8.3 wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem
9.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązani są złożyć odpowiednio dokumenty zgodnie z § 4
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30
grudnia 2009 roku (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
10.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
11. Zmiana, wycofanie oferty:
11.1 Wykonawca na okoliczność ewentualnej zmiany lub wycofania złożonej oferty
doręczy Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty.
Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały
dokonane przed upływem terminu składania ofert.
11.2 Powiadomienie winno się znajdować w zamkniętej kopercie lub innym zamkniętym
opakowaniu oznaczonej napisem „ ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Kopertę tę
należy nadto zaopatrzyć nazwą przedmiotu zamówienia.
W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy
dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr…”
12. Badanie ofert
12.1 Badaniu poddane zostaną oferty złożone przez wykonawców , którzy w wyniku oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu nie zostali z niego wykluczeni. Badanie ma
na celu sprawdzenie ofert pod kątem przedmiotowym tj. czy nie podlegają odrzuceniu .
12.2. Spośród zbadanych ofert odrzucone zostaną te oferty, w stosunku do których zaistnieje
choćby jedna z okoliczności określonych w:
- art. 89 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj.
a) jeżeli jest niezgodna z ustawą
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3 ustawy , zgodnie z którym Zamawiający poprawia w
ofercie inne (poza oczywistymi omyłkami pisarskimi i rachunkowymi) omyłki polegające
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na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie niniejszego zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert
f/ zawiera błędy w obliczeniu ceny
g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 tj. omyłki polegającej na
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej
istotnych zmian w treści oferty
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
- art. 90 ust.3 ustawy – Prawo zamówień publicznych tj. Zamawiający odrzuca ofertę
wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia.
Rozdział XII.

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
Rozdział XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
Urząd Gminy w Budziszewicach
ul. J. Ch. Paska 66
97-212 Budziszewice, pow. tomaszowski
2.
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Budziszewicach ul. J. Ch. Paska 66 97-212
Budziszewice pokój nr 7 (I piętro). Termin składania ofert upływa dnia 03 sierpnia 2012 roku o
godzinie 11:00 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na
przyczyny opóźnienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma
data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową
czy kurierską.
3.
Oferty zostaną otwarte w budynku przy Urzędzie Gminy w Budziszewicach ul. J. Ch.
Paska 66 97-212 Budziszewice w dniu 03 sierpnia 2012 roku o godz.1130. Bezpośrednio przed
otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Rozdział XIV. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani
Agnieszka Malinowska tel. 44 710-23-68 (poniedziałek w godz. 8:00 – 16:00, wtorek - piątek
w godz. 7:30 – 15:30).
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Rozdział XV. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Oferent obliczy cenę netto za jeden posiłek uwzględniając wszystkie koszty. Cena netto
powiększona o podatek VAT stanowić będzie cenę oferty. Cena ofertowa musi być podana
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1. Zamawiający poprawi
ewentualne oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
2. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt 6
ustawy Prawo zamówień publicznych).
3. Za błąd w obliczeniu ceny Zamawiający uzna każdy błąd , który nie może być
poprawiony w trybie sprostowania oczywistej omyłki rachunkowej.
4. Na cenę oferty składają się wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia – formularz ofertowy załącznik nr 1.
Rozdział XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą
Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będzie wyłącznie w polskich
złotych.
Rozdział XVII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
ich znaczenie i sposób oceny oferty
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców
niewykluczonych z niniejszego postępowania i które następnie nie zostaną odrzucone. Przy
wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: najniższa cena.
Wartość punktowa ceny oferty będzie liczona wg wzoru:
Cena oferty najniższa
wartość punktowa ceny oferty = ------------------------------------------- x 10 pkt
cena oferty badanej

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów
w wyniku oceny oferty na podstawie kryterium najniższa cena.
Rozdział XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zawiadomi na piśmie o
wynikach postępowania wszystkich Wykonawców.
2. Informację o wyborze oferty Zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Budziszewicach.
3. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy.
Rozdział XIX. Istotne dla stron postanowienia
Istotne dla stron postanowienia zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ – wzór
umowy.
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Rozdział XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie Zamówienia
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale
VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Rozdział XXI. Dopuszczalne zmiany zawartej umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku zaistnienia
co najmniej jednej z okoliczności:
1. zmiany przepisów prawnych mających wpływ na przebieg realizacji umowy,
w szczególności zmiany przepisów podatkowych,
2. skrócenia terminu realizacji zamówienia lub zmniejszenia zakresu zamówienia z powodu
braku środków finansowych w budżecie gminy na rok 2013 oraz w budżecie państwa na
2013 rok,
3. pod warunkiem, że będzie to sprzyjać optymalnemu wykonaniu zamówienia jak również
oszczędnemu i celowemu wydatkowaniu środków publicznych,
4. w przypadku gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego
5. w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, a które to uzasadniają zmianę umowy.
Rozdział XXII. Wymagania dotyczące wadium
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdział XXIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
Rozdział XXIV. Wymagania o których mowa w art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych
Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 24 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Załącznik nr 3 – wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 4 – oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zatwierdzam
Wójt Gminy Budziszewice
(-) Marian Holak
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Załącznik nr 1
………………………………….
(pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZJĄCEJ
KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE
ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na „Przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków dla
dzieci i uczniów Zespołu Szkół w Budziszewicach w roku szkolnym 2012/2013” w postępowaniu
prowadzonym przez Gminę Budziszewice niniejszym składam(y) ofertę:
Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa ...............................................................................................................................
Adres ................................................................................................................................
NIP ..................................................................................................................................
REGON ............................................................................................................................
Składamy ofertę na:
1. Oferuję przygotować, dostarczyć i wydać przedmiot zamówienia zgodnie z jego opisem zawartym w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w terminie tam wskazanym.
2. Cena, którą oferujemy za przygotowanie, dostarczenie i wydanie jednego posiłku wynosi:
brutto: …………………. zł (słownie: ……………………………………………………) w tym:
netto: ……………………zł (słownie: ……………………………………………………)
podatek VAT: …………. ..zł (wg stawki ………….%)
3. Szacunkowy koszt jednego posiłku dziennie dla wszystkich dzieci i uczniów w gminie:
Stawka
jednostkowa
w zł netto

Ogółem
szacunkowa
wartość
zamówienia w
jednym dniu
w zł netto
kol. 2 x kol.3
= kol. 4

Jeden posiłek

Szacunkowa
liczba
przygotowani
a,
dostarczenia i
wydania
posiłków w
jednym dniu

1

2

3

4

85

…………………

………………..

Zupa lub drugie danie

4. Szacunkowy koszt ogólny zamówienia w czasie trwania umowy w okresie od 04.09.2012 r.
do 27.06.2013 r.
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Okres żywienia

Liczba dni
żywieniowyc
h

Koszt szacunkowy
przygotowania,
dostarczenia i
wydania posiłku w
jednym dniu
w zł netto

1

2

3

4

78

…………………

………………..

110

…………………

…………………

Plus … % VAT

………………

od 04.09.2012 r.
do 21.12.2012 r.
od 02.01.2013 r.
do 27.06.2013 r.

Ogółem szacunkowa
kwota brutto

Ogółem
szacunkowa
wartość
zamówienia
w zł netto

………………..

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń.

6. Zobowiązuję się wykonać oferowany przedmiot zamówienia w roku szkolnym 2012/2013.
7. Oświadczam, że akceptuję proponowany przez Zamawiającego wzór umowy i w przypadku wyboru
naszej oferty zobowiązujemy sie do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
8. Uważam(y) się za związanego (ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich
zastrzeżeń.
10. Część zamówienia zamierzamy – nie zamierzamy powierzyć wykonaniu podwykonawcom. Jest to
następująca część zamówienia (wypełnić w przypadku zamiaru powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcom)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na adres:
osoba do kontaktu ……………………………………………………………………… (podać adres)
tel.: ……………………………… faks: …………………
Miejscowość i data: ………………………………………………
……………………………………………………
(pieczęć Wykonawcy i podpis osoby/osób uprawnionej/ch)
Załącznikami do oferty są:
1.
2.
3.

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

Załącznik nr 2
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Umowa nr ………………..
zawarta w dniu ………………..………. pomiędzy:
Gminą Budziszewice zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez Pana Mariana Holak
– Wójta Gminy Budziszewice, przy kontrasygnacie Pani Elżbiety Andryszczak – Skarbnika
Gminy Budziszewice, mającą swą siedzibę w Budziszewicach, ul. J. Ch. Paska 66,
97-212 Budziszewice
a .......................................................................................................................................................
mającym swą siedzibę w ………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:..........................................................
..........................................................................................................................................................
w następstwie przeprowadzonego postępowania o zamówienie prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze
zm. ) o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi dotyczącej
przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków dla dzieci i uczniów Zespołu Szkół w
Budziszewicach oraz dla dzieci i uczniów Zespołu Szkół w Budziszewicach Punkt
Przedszkolny w Rękawcu.
2. Opis posiłku : obiad jednodaniowy.
Posiłek jednodaniowy, przygotowywany będzie przemiennie:
a) jeden dzień: zupa z wkładką mięsną podana ze świeżym pieczywem
b) drugi dzień: drugie danie ma być posiłkiem mięsnym/rybnym z urozmaiconymi
surówkami lub gotowanymi jarzynami oraz kompot – do mięsa zamiennie podawane
ziemniaki, kasze, ryż lub makaron. Drugie danie mogą też stanowić pierogi,
naleśniki, makaron, kopytka
c) w jednym tygodniu: 3 razy zupa i 2 razy drugie danie
d) w następnym tygodniu: 2 razy zupa i 3 razy drugie danie
Dzienna liczba posiłków – szacunkowo około 85 w tym:
1. Zespół Szkół w Budziszewicach – około 78 posiłków
2. Zespół Szkół w Budziszewicach Punkt Przedszkolny w Rękawcu – około 7 posiłków
3. Zakres usługi obejmuje przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków dla około 85 dzieci i
uczniów na terenie Gminy Budziszewice w tym:
a) dla około 78 dzieci i uczniów w Zespole Szkół w Budziszewicach
b) dla około 7 dzieci i uczniów w Zespole Szkół w Budziszewicach Punkt Przedszkolny
w Rękawcu

§2
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1. Zadania określone w § ust. 1 winny być wykonywane zgodnie z zasadami obowiązującymi
przy zbiorowym żywieniu wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, zgodnie
z opisem określonym w ofercie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca będzie realizował przedmiot zmówienia przez okres roku szkolnego 2012/2013
tj. w terminie od 04.09.2012 r. do 27.06.2013 r.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku nie posiadania
środków finansowych w budżecie na wykonanie zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamówienia
w zależności od ilości świadczeniobiorców uprawnionych.
§3
Umowa zostaje zawarta na okres od 04.09.2012 r. do 27.06.2013 r.
§4
Dostawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsc
wskazanych w umowie.
§5
1.
Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie z przeprowadzonym
postępowaniem o udzielenie zamówienia usługi na: przygotowanie, dostarczenie i wydanie
jednodaniowych posiłków obiadowych dla dzieci i uczniów Zespołu Szkół w Budziszewicach
oraz dla dzieci i uczniów Zespołu Szkół w Budziszewicach Punkt Przedszkolny w Rękawcu w
trybie przetargu nieograniczonego i złożoną przez Wykonawcę ofertą będzie wynagrodzenie jak
niżej.
2.
Cena za jeden posiłek wynosi zgodnie z ofertą - ………… zł brutto
(słownie: ……………………………) w tym: netto …… zł (słownie: …………………...)
podatek VAT …… zł wg stawki ……. Cena ta jest ceną ryczałtową, wiążącą na czas umowy.
3.
Szacunkowa całkowita wartość zamówienia objętego niniejszą umową wynosi:
kwota posiłku dla jednego ucznia dziennie – netto .…… zł x około 85 dzieci i uczniów x 188
dni co stanowi kwotę ………………………….. zł netto, (słownie ……………………………)
plus podatek VAT ……… % tj. …………………. zł. Szacunkowa wartość brutto wynosi
…………........ słownie: …………………………………………………………………, w tym:
- w roku 2012 kwota …………………………
- w roku 2013 kwota …………………………
z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Ostateczna wartość zamówienia w okresie trwania umowy zależna będzie od faktycznej
liczby posiłków i nie wymaga zmiany umowy.
5. Sposób zapłaty za zrealizowane zamówienie:
a) faktury należy kierować na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budziszewicach
ul. J. Ch. Paska 66 97-212 Budziszewice NIP 7732168642 wraz z miesięczną listą dzieci i
uczniów uprawnionych oraz objętych faktyczną pomocą w formie dożywiania
b) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie na podstawie miesięcznych faktur
wyłącznie za faktyczne przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków będących iloczynem
liczby faktycznie przygotowanych, wydanych i dostarczonych posiłków i ceny jednostkowej
posiłku, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego z 14 - dniowym terminem płatności
faktury liczonym od dnia otrzymania jej przez Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 4.
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4. Ustala się, że zapłata Wykonawcy należnego mu wynagrodzenia za miesiąc grudzień
2012 roku nastąpi w terminie do 28 grudnia 2012 roku.
5.
Zapłata za wykonanie w/w zamówienia nastąpi na konto Wykonawcy nr
…………………………………………………………………………………………………….
6.
W przypadku nieobecności uprawnionego do posiłku dziecka lub ucznia Wykonawca
nie obciąży Zamawiającego kosztami posiłku przysługującego temu dziecku lub uczniowi pod
warunkiem zgłoszenia nieobecności ucznia przez rodziców lub opiekunów dziecka nie później
niż w dniu poprzedzającym dzień wydania posiłku.
§6
Strony ustalają, że cena umowy nie będzie waloryzowana .
§7
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu
umowy w formie kar umownych.
2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
2.1. Wykonawca płaci kary umowne:
1. za spowodowanie przerwy w realizacji usługi z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 0,5 % ceny umownej brutto za każdy dzień przerwy,
2. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %
ceny umownej brutto za przedmiot umowy wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi
po upływie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.
2.2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
1. za odstąpienie od umowy z Wykonawcą z przyczyn , za które odpowiedzialność ponosi
Zamawiający w wysokości 10 % ceny umownej brutto.
3. W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w § 7 ust. 2 nie pokrywają szkody w całości
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
§8
1. Wykonawca będzie realizował zadanie na podstawie otrzymanych list osób uprawnionych
do świadczenia od Zamawiającego.
2. O każdej zmianie liczby dzieci i uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w formie
dożywiania Zamawiający będzie informował Wykonawcę na piśmie.
3. Wykonawca odpowiada za transport przedmiotu umowy oraz przygotowanie i podanie go
zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przedmiotu zamówienia co do ilości i jakości.
§9
Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji usługi dopuszcza możliwość zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:
1. zmiany przepisów prawnych mających wpływ na przebieg realizacji umowy,
w szczególności zmiany przepisów podatkowych,
2. skrócenia terminu realizacji zamówienia lub zmniejszenia zakresu zamówienia z powodu
braku środków finansowych w budżecie gminy na rok 2013 oraz w budżecie państwa na
2013 rok,
3. pod warunkiem, że będzie to sprzyjać optymalnemu wykonaniu zamówienia jak również
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oszczędnemu i celowemu wydatkowaniu środków publicznych,
4. w przypadku gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego
5. w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, a które to uzasadniają zmianę umowy.
§ 10

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowę mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy prawa zamówień publicznych a także przepisy sanitarno-higieniczne.
2. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę
Zamawiającego.
§ 11
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA
…………………………

ZAMAWIAJĄCY
………………………

Załącznik nr 3

………………………………….
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(pieczęć Wykonawcy)

Wzór wykazu wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorów, oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie.

Okres
wykonywania

Zamawiający

Miejsce
wykonania
dostawy

Przedmiot
zamówienia

Wartość
zamówienia

Wykaz wykonanych dostaw (co najmniej jedna) w okresie ostatnich 3 lat, jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie.
Do powyższego wykazu należy załączyć dokumenty (referencje) potwierdzające, że
dostawy te zostały należycie wykonane.
………………………………………
(miejscowość i data)

…………………………………………………………………
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej)
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Załącznik nr 4
………………………………….
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Z ART. 44 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
Przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków dla dzieci i uczniów Zespołu Szkół w
Budziszewicach w roku szkolnym 2012/2013

Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 z późn. zm.), a mianowicie:
1. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności związanej z wykonywaniem
w/w usług.
2. Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.
3. Znajduje(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
Zamówienia.
4. Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawca spełnia również warunki wymienione w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

……………………………………
(miejscowość i data)

……………………….…………………………………….

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej)
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Załącznik nr 5
………………………………….
(pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POWODU NIESPEŁNIENIA
WARUNKÓW O KTÓRYCH MOWA ART. 24 UST. 1 PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
Przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków dla dzieci i uczniów Zespołu Szkół w
Budziszewicach w roku szkolnym 2012/2013
oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania ze względu na
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

……………………………………………
(miejscowość i data)

………………………………………………………………….

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej)
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