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ZAPYTANIE OFERTOWE 

dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, 

zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 złotych 

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie  

oraz z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych 

 

Nazwa zadania „Dostawa artykułów spożywczych – owoców i cytrusów – na potrzeby  

ZSCKR w Okszowie” 

Znak sprawy 3/ZO/3/2023 

 

 

Termin realizacji zamówienia: 

 
od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2023 r. 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie 

ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów, tel. (82) 569 07 22 - 23. 

Miejsce dostaw: Budynek internatu ZSCKR w Okszowie, ul. Chełmska 16A 

2. Adres strony internetowej: https://zsckr.okszow.edu.pl 

3. Adres e-mail: zamowienia@okszow.edu.pl 

4. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów 

publicznych – jednostka budżetowa 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego 

zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego i przekazanego potencjalnym 

Wykonawcom. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zamówieniu stosuje się przepisy ustawy 

Pzp oraz aktów wykonawczych do ustawy Pzp, i Kodeksu cywilnego. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem   zamówienia   jest dostawa owoców i cytrusów zgodnie  
z wykazem asortymentu zawartym w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego stanowiącym 
Formularz ofertowo-cenowy.  
2. Produkty powinien być świeże, bez śladów uszkodzeń, produkty powinny nadawać się do 
spożycia jeszcze przez minimum 7-14 dni od daty dostawy. 
 

IV. Rodzaj zamówienia: dostawy 
 

V. Kryterium oceny ofert: 
Cena całkowita brutto.  

Zamawiający przyzna poszczególnym ofertom punkty wg poniższego wzoru: 

 

Lpc = (Cena brutto najniższa z oferowanych/Cena brutto badana) x 100 

Lpc – liczba punktów za cenę 

 

Wykonawca w swojej ofercie powinien wskazać cenę netto i brutto. 

 
VI. Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV): 

Kody CPV: 03220000-9 Warzywa, owoce i orzechy 

             15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty 

 

VII. Termin realizacji zamówienia: 
Zamówienie powinno być realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2023 r.  
Za składanie zamówień odpowiada intendent. Zamówienia będą składane telefonicznie 
i/lub e-mailowo. 

 
VIII. Warunki udziału w postepowaniu, braku podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
1. W postepowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
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a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie 
z ustawami nakładającymi obowiązek posiadania takich uprawnień*; 

b) są w stanie realizować dostawy z powszechnie obowiązującymi normami i przepisami; 
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia**; 
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 

108 ust 1 oraz 109 ust. 1 pkt 1) i 4) ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na 
Ukrainę oraz służącym ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 
z późń. zm.) 

2. Zamawiający oceni spełnianie warunków na podstawie oświadczenia złożonego 
zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

IX. Podstawy wykluczenia: 
Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 
zachodzi którakolwiek z czynności, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 1)  
i 4) ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służącym 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 z późń. zm.). 
 

X. Podwykonawcy: 
W celu realizacji przedmiotu umowy wykonawca może posługiwać się podwykonawcami, 
których wyboru dokonywać będzie z zachowaniem przepisów ustawy Pzp. 
 

XI. Wykaz wymaganych dokumentów: 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył następujące dokumenty: 
1) Wypełniony formularz ofertowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

Zapytania ofertowego ; 
2) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz 

oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania wg załącznika 
nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

 
XII. Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert: 

1. Termin składania ofert: 5 kwietnia 2023 r do godz. 10.00. 

2. Oferty należy dostarczyć: pocztą tradycyjną na adres ZSCKR w Okszowie ul. Szkolna 2,  

22-105 Okszów; osobiście: sekretariat I piętro lub e-mailowo na adres: 

zamowienia@okszow.edu.pl 

3. Otwarcie ofert: 5 kwietnia 2023 r. godz. 10.30 

 

XIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami i wytycznych dotyczących 
przygotowania ofert: 
1. Wyjaśnienia treści oraz wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu niniejszego zapytania 

należy kierować na adres e-mailowy: zamowienia@okszow.edu.pl, oraz do osoby 

uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami, Pani Karoliny Cichosz pod 

numerem telefonu 82 569 07 23. 

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie negocjacji dotyczących treści 

zawieranej między stronami umowy oraz wprowadzenia waloryzacji do umowy, o ile 

pierwotnie jej nie przewidywała. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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4. Osoby reprezentujące Wykonawcę zobowiązane są do przedłożenia stosownego 

pełnomocnictwa. 

5. Oferta musi być opatrzona opisem: „3/ZO/3/2023 – Dostawa artykułów spożywczych na 
potrzeby ZSCKR w Okszowie”. 
 

XIV. Identyfikator postępowania: postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem strony 
internetowej Zamawiającego https://zsckr.okszow.edu.pl zakładka Zapytania ofertowe, bez 
ogłoszenia w BZP. 
 

XV. Załączniki do Zapytania ofertowego: 
1. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowo-cenowy 
2. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia. 
3. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – wzór umowy. 
4. Klauzula RODO. 

 
 
Okszów, dnia 28.03.2023 roku 
 
 

 
 
 

Zatwierdzam 
Dyrektor ZSCKR w Okszowie 
mgr inż. Bogusław Marczuk 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

*/** 

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2022 r. poz. 2132, z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1688, z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1753, z późn. zm.); 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. z 2010r nr 232 poz. 1525 z późn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. 2015 poz. 
29, z późn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grupy środków przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży  
w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 
r. poz. 1154, z późn. zm.). 

https://zsckr.okszow.edu.pl/

