
OPS.FK.261.3.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 

DO KWOTY 30.000 EURO

ZAMAWIAJĄCY:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIEBODZICACH

ul. Świdnicka 7, 58-160 Świebodzice

tel. (074) 666-95-81, fax (074) 666-95-81, e-mail: sekretariat@opsswiebodzice.pl 

Przedmiot zamówienia publicznego:

„Przygotowanie i dostarczenie paczek żywnościowych dla klientów 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach”

Nr zamówienia publicznego:

OPS.FK.261.3.2020

[postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania

zamówień  publicznych  do  kwoty  30.000  euro  obowiązującym  w  Ośrodku  Pomocy  Społecznej

w Świebodzicach]

Zatwierdzam: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach

                                                Robert Sysa

Świebodzice, dnia 21.10.2020 r.

(data, podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej) 
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Rozdział I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości: składania ofert częściowych i wariantowych.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Rozliczenia  pomiędzy Zamawiającym,  a Wykonawcą mogą być  dokonywane jedynie  w złotych

polskich (zł, PLN).
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu

sporządzenia oferty.

Rozdział II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:
„Przygotowanie i dostarczenie paczek żywnościowych dla klientów 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach”

Produkty mięsno-wędliniarskie.
Szczegółowa zawartość 1-ej paczki wraz z oczekiwaną (minimalną) wagą każdego produktu przedstawia
załącznik nr 2.

Rozdział III. WARUNKI WYKONANIA DOSTAWY
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby:
a) artykuły składające się na zawartość 1-ej paczki były wysokiej jakości i bezwzględnie świeże (nie mogą
okazywać oznak nieświeżości lub zepsucia), terminy przydatności do spożycia poszczególnych artykułów
w dniu dostawy nie mogą być krótsze, niż terminy podane przez Zamawiającego,
b) wyroby muszą odpowiadać Polskim Normom, oferowane produkty muszą spełniać warunki sanitarne ich
pozyskiwania, produkcji, przetwarzania, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej,
c) produkt musi posiadać znak weterynaryjny oraz numer, świadczący o tym, że produkt powstał w zakładzie
podlegającym Inspekcji Weterynaryjnej i jest kontrolowany,
d)  opakowanie  1-ej  paczki  stanowiło  estetyczne,  wygodne  oraz  stabilne  opakowanie,  nadające  się  do
przenoszenia, a także musi być dostosowane do wagi paczki, a produkty wskazane w tabeli hermetycznie
opakowane,  co  oznacza  dla  Zamawiającego  kompletne  zamknięcie  przed  wpływem  czynników
zewnętrznych. Nie dopuszcza się opakowań które nie nadają się do przenoszenia takiej wagi produktów, nie
dopuszcza  się  cienkich  reklamówek  jednorazowego  użytku.  Opakowanie  powinno  zawierać  motyw
świąteczny z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
e) do każdego opakowania powinna być dołączona etykieta zawierająca następujące dane:

1) nazwę produktu,
2) wykaz składników,
3) termin przydatności do spożycia,
4) nazwę dostawcy- producenta, adres,
5) warunki przechowywania,
6) oznaczenie partii produkcyjnej,
7) inne dodatkowe informacje,

f) paczki (gotowe do wydania) powinny być dostarczone w samochodzie dostawczym na plac: ul. Świdnicka
7, 58-160 Świebodzice (miejsce wydania paczek klientom Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach)
w dniu 22.12.2020 r.  o godz. 09:00. Przewidywany czas wydania paczek klientom ustala się do godz.
13:00.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  pracownikom  realizującym  zamówienie  odpowiednich
warunków  wynikających  z  wytycznych  i  przepisów  odrębnych  dotyczących  zapobiegania  zarażeniom
COVID-19.
2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  ww.  miejsca,  terminu  dostawy,  jak  również  godzin
dostarczenia paczek w przypadku zaistnienia okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć.
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3.   Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem paczek ponosi Wykonawca. Wykonawca  
ponosi pełną odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu zamówienia powstałe w czasie transportu oraz
zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszt opakowania paczek, koszt transportu do miejsca odbioru
dostawy oraz koszt załadunku i rozładunku paczek (do czasu ich wydania).
4. Wartość całego zamówienia  będzie  iloczynem podanej  przez Wykonawcę  ceny ofertowej  1-ej  paczki
brutto i liczby paczek tj. 200 szt.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości paczek w przypadku wystąpienia zdarzeń, których
wcześniej nie mógł przewidzieć w maksymalnej wysokości do 10 %.
6. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do unieważnienia postępowania, a w przypadku wprowadzenia
na  podstawie  przepisów  powszechnie  obowiązujących  dodatkowych  obostrzeń  związanych
z  wprowadzeniem stanu zagrożenia  epidemicznego albo  stanu epidemii,  uniemożliwiających wykonanie
niniejszego zamówienia do jego odwołania, o czym Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę.
                            
Rozdział IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów;
2) posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem  technicznym  i  osobami
zdolnymi  do  wykonywania  zamówienia  lub  przedstawią  pisemne  zobowiązanie  innych  podmiotów  do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy Prawo zamówień publicznych,
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

Rozdział  V.  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MUSZĄ  DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1. Formularz ofertowy- załącznik nr 1,
2. Szczegółowa zawartość 1-ej paczki wraz z oczekiwaną (minimalną) wagą każdego produktu- tabela,

załącznik nr 2,
3. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania- załącznik nr 3,
4. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 4,
5. Oświadczenie  Wykonawcy  potwierdzające,  że  produkty  pochodzą  od  producenta  będącego  pod

stałym nadzorem właściwej Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej - załącznik nr 5,
6. Oświadczenie  Wykonawcy  w zakresie  wypełnienia  obowiązków informacyjnych przewidzianych

w art.13 lub art. 14 RODO.

Wyżej wymienione dokumenty stanowią warunek przyjęcia oferty.
Brak  jakiegokolwiek  z  wyżej  wymienionych  dokumentów  lub  złożenie  w  formie  niewłaściwej
spowoduje  odrzucenie  oferty.  Ofertę  i  jej  załączniki  podpisuje  osoba  (osoby)  podana  w  wyciągu
z  rejestru  lub  upoważniona  w  umowie  (statucie)  do  składania  majątkowych  oświadczeń  woli
w imieniu firmy lub osoba, której udzielono pełnomocnictwa szczególnego na zasadach zapisanych
w kodeksie cywilnym (pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty).

Rozdział VI.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPOSOBU  OPRACOWANIA  OFERT,  KRYTERIA
OCENY Z UWZGLĘDNIENIEM WAGI KAŻDEGO KRYTERIUM
1. Ofertę należy sporządzić ściśle wg załączonego wzoru (załącznik nr l), w języku polskim oraz walucie
PLN.  Każdy oferent składa tylko jedną ofertę.
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2. Tak przygotowaną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy włożyć do  koperty opieczętowanej
pieczęciami  firmowymi.  Na  kopercie  należy  umieścić  nazwę oraz  adres:  Ośrodek  Pomocy  Społecznej
ul.  Plac  Dworcowy  1,  58-160  Świebodzice  oraz  napis:  „Przygotowanie  i  dostarczenie  paczek
żywnościowych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach nr OPS.FK.261.3.2020”.
3. Ofertę  przygotowaną  w  sposób  jak  wyżej,  należy  złożyć  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia
03.11.2020 r. do godz 10:00.
Miejsce składania ofert ostatecznych: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach, ul. Plac Dworcowy 1,
58-160 Świebodzice – (sekretariat).
4. Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Oferta niespełniająca wymagań określonych w ogłoszeniu zostanie odrzucona.
6. Kryteria oceny ofert na każde zadanie:
Wartość brutto jednej paczki żywnościowej – 100%.

7. Sposób oceny ofert:
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
C= ilość punktów jakie otrzyma badana oferta w kryterium cena

C= cena brutto najniższa z oferowanych ofert/ cena brutto badanej oferty x 100

8. Ceny ofertowe:
1. Wykonawca określi cenę brutto za przygotowanie i dostarczenie jednej paczki żywnościowej:
a) cenę oferowaną należy podać z podatkiem VAT,
b) cenę oferowaną należy podać w PLN,
c) cenę oferowaną Wykonawca określi do dwóch miejsc po przecinku,
d) cena podana w ofercie jest stała i nie podlega żadnym zmianom podczas realizacji zamówienia,
e) cena oferowana ma obejmować wszelkie koszty Wykonawcy,
f) Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczania przedmiotu zamówienia w obcych walutach, 
g) do kryterium oceny oferty pod względem ceny Zamawiający weźmie pod uwagę cenę brutto.

Rozdział VII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
1. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: dnia 22.12.2020 r. godz. 09:00. Miejsce: Ośrodek Pomocy
Społecznej,  ul.  Świdnicka 7,  58-160 Świebodzice.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ww.
miejsca, terminu, jak również godziny dostarczenia paczek w przypadku zaistnienia okoliczności, których
wcześniej nie można było przewidzieć. 
2. Warunki płatności: przelew.
3. Termin płatności 14 dni od daty wpływu faktury lub rachunku.

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą zostanie podpisana
umowa.

ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:
1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:,
Karolina Laskowska (tel. 74/ 666–95–89)- Główny specjalista.

Załączniki:
1. Wzór oferty (oferta Wykonawcy) - załącznik nr l,
2. Szczegółowa zawartość jednej paczki (tabela)- załącznik nr 2,
3. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania- załącznik nr 3,
4. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu,- załącznik nr 4,
5. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że produkty pochodzą od producenta będącego pod stałym
nadzorem właściwej Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej - załącznik nr 5,
6. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13
lub art. 14 RODO.
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Załącznik nr 1
wzór oferty

FORMULARZ OFERTY

............................................
        (miejscowość i data)

….......................................................
(pieczęć firmowa oferenta)

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Świebodzicach

ul. Świdnicka 7
58-160 Świebodzice

1. Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa....................................................................................................................................................................
Siedziba (adres).....................................................................................................................................................
Numer telefonu .....................................................................................................................................................
Numer fax..............................................................................................................................................................
Adres e-mail....................................................................................................................………………………..
Nr NIP....................................................................................................................................................................
Nr REGON............................................................................................................................................................

OFERTA DOT. ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DO KWOTY 30.000 euro
nr OPS.FK.261.3.2020

Odpowiadając  na  zaproszenie  do  wzięcia  udziału  w  postępowaniu  na:  „Przygotowanie  i  dostarczenie
paczek  żywnościowych  dla  klientów  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Świebodzicach"  oferujemy
wykonanie ww. dostawy zgodnie z warunkami zamówienia za wynagrodzeniem w wysokości:

……………………………..….....................…………………….złotych brutto za 1 paczkę żywnościową

(słownie złotych brutto:.....................................................................………………………………………...)

2. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy, że:
1) zapoznałem/liśmy się z warunkami zamówienia,
2) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,
3) uważam/y się związany/i niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

Świadomy/mi odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że złożone do oferty dokumenty opisują stan prawny
i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k. k.)

3. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty, są:
1) …..............................................................................................
2) …..............................................................................................
3) …..............................................................................................
4) …..............................................................................................
5) …..............................................................................................

…..............................................................2020 r.            …..................................................................................
           ( miejscowość, data)                                                        (podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy)
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Załącznik nr 2                                                              

Skład jednej paczki żywnościowej:

Lp. nazwa produktu waga Termin przydatności do
spożycia

cena brutto

1.

Boczek wędzony parzony (wędzonka otrzymana z 
peklowanego boczku wieprzowego bez żeberek, bez 
dodatku składników zwiększających wodochłonność,
wędzona, parzona) hermetycznie zamknięty

1 kg min. 7 dni

2.

Kabanosy swojskie/wiejskie (klasyczne kabanosy z 
mięsa wieprzowego- 96%, pozostałe 4%, zioła i 
przyprawy naturalne, sól peklowa)opakowanie 
hermetycznie zamknięte

1 kg min. 7 dni

3.

Szynka wędzona (wędzonka otrzymana z 
peklowanych mięśni szynki wieprzowej bez kości, 
bez golonki, bez ogonówki, parzona, wędzona, 
zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 97%, 
powierzchnia pokryta warstwą tłuszczu, sznurowana 
wzdłuż i w poprzek lub w siatce elastycznej) 
hermetycznie zamknięta

1 kg min. 7 dni

4.

Szynka konserwowa (konserwa blokowa o kształcie 
zastosowanego opakowania, wyprodukowana z 
mięśni szynki wieprzowej z dodatkiem substancji 
dodatkowych dozwolonych, bez dodatku mięsa 
oddzielonego mechanicznie i surowców 
zwiększających wodochłonność, zawartość mięśni z 
szynki wieprzowej nie mniej niż 90%) hermetycznie 
zamknięta

1 kg min. 7 dni

5.

Kiełbasa krakowska sucha (kiełbasa suszona, 
wyprodukowana z grubo rozdrobnionego mięsa 
wieprzowego min. 85%  oraz tłuszczu wieprzowego 
-10%, bez dodatku mięsa odkostnionego 
mechanicznie, z dodatkiem naturalnych,  
charakterystycznych przypraw, w osłonkach 
białkowych sztucznych) hermetycznie zamknięta

1 kg min. 7 dni

6.

Kiełbasa śląska (tradycyjna kiełbasa śląska z 
przyprawami, skład: 25% mięsa wieprzowego klasy 
I, 25 % mięsa wieprzowego klasy III i 50% mięsa 
wieprzowego klasy II, wędzona w gorącym dymie), 
opakowanie hermetycznie zamknięte

1 kg min. 7 dni

Razem

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

(data i podpis wykonawcy)  
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Załącznik nr 3          

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Świebodzicach

ul. Świdnicka 7
58-160 Świebodzice

Wykonawca:

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

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

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL)

Oświadczenie Wykonawcy

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

dotyczy: przesłanek wykluczenia z postępowania.

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

….........................................,dnia.............................r.
             (miejscowość)

….......................................................
(podpis)                                   

Oświadczam,  że  zachodzą  w  stosunku  do  mnie  podstawy  wykluczenia  z  postępowania  na  podstawie
art...................................ustawy  Pzp.  Jednocześnie  oświadczam,  że  w  związku  z  ww.  okolicznością,  na
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

….........................................,dnia.............................r.
             (miejscowość)

….......................................................
(podpis)                   
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Załącznik nr 4 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Świebodzicach

ul. Świdnicka 7
58-160 Świebodzice

Wykonawca:

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

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

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL)

Oświadczenie Wykonawcy

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

dotyczące: spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oświadczam,  że  spełniam  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez  Zamawiającego
w warunkach zamówienia.

….........................................,dnia.............................r.
             (miejscowość)

….......................................................
(podpis)              
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Załącznik nr 5 

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świebodzicach

ul. Świdnicka 7
58-160 Świebodzice

Wykonawca:

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

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

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL)

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam,  że  produkty  pochodzą  od  producenta  będącego  pod  stałym  nadzorem  właściwej

Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej.

….........................................,dnia.............................r.
             (miejscowość)

….......................................................
(podpis)              
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