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Zespół Szkół Zawodowych 
im. Sandora Petӧfi 

ul. Sportowa 1                                                                                                          
14-100 Ostróda 
 
                                                                
                                                               Nasz znak :                                                       Data : 
                                                               ZP/2/2022                                                         2022 – 02 – 08. 
 
                 

 
ZA P Y T A N I E    O F E R T O W E 

 
               Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego – zgodnie      
z art. 2 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania. 
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia:  
     Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora 

PetÖfi w Ostródzie, w zakresie: 
 

Część (pakiet) 1 - Pieczywo i świeże wyroby piekarskie, zgodnie z formularzem kalkulacji ceny 
ofertowej (zał. nr 3a do zapytania ofertowego), projektem umowy (zał. nr 2 do zapytania 
ofertowego) oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami; 

 
Część (pakiet) 6 - Artykuły spożywcze różne, zgodnie z formularzem kalkulacji ceny ofertowej 

(zał. nr 3b do zapytania ofertowego) projektem umowy (zał. nr 2 do zapytania 
ofertowego) oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami; 

 
 

Część (pakiet) 8 - Dania mączne garmażeryjne – półprodukt garmażeryjny gotowy do 
spożycia po obróbce termicznej, zgodnie z formularzem kalkulacji ceny ofertowej            
(zał. nr 3c do zapytania ofertowego) projektem umowy (zał. nr 2 do zapytania 
ofertowego) oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. 

 
      
     U W A G A: 
     Udzielenie zamówienia w zakresie części 2, 3, 4, 5 i 7 było przedmiotem odrębnego postępowania. 
 
2. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na jedną, na dwie lub na trzy części objęte przedmiotem 

zamówienia. 

3. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: 
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych (dalej też: żywności, produktów) 

objętych niniejszym postępowaniem zgodnie z formularzami kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 3a 
– 3c do zapytania ofertowego), wraz z ich załadunkiem, dowozem do magazynów 
Zamawiającego zlokalizowanych w ZSZ im. S. PetÖfi w Ostródzie, ul. Sportowa 1 oraz 
rozładunkiem. 

2) Żywność objętą przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać 
sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez 
osobę upoważnioną przez Zamawiającego, która to osoba każdorazowo wskaże asortyment                          
i ilość zamawianej żywności. Zgłoszenia, o których mowa w zdaniu pierwszym odbywać się 
będą  telefonicznie lub e-mailem, w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku,                
w godz. od 8:00 do 13:00. 

3) Dostawy żywności, o których mowa w pkt 2,  odbywać się będą: 
a) w zakresie asortymentu objętego częścią (pakietem) nr 1 - w godzinach                                       

od 06 : 00 do 06:30 - następnego dnia roboczego Zamawiającego przypadającego po dniu,                               
w którym  złożono zapotrzebowanie (od poniedziałku do soboty włącznie); 
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b)  w zakresie asortymentu objętego częścią (pakietem) nr 8 - w godzinach                                       
od 07 : 00 do 09:00 - następnego dnia roboczego Zamawiającego przypadającego po dniu,                               
w którym  złożono zapotrzebowanie (od poniedziałku do soboty włącznie); 

c) w zakresie asortymentu objętego częścią (pakietem) nr 6 - w godzinach                                       
od 07 : 00 do 12:00 - następnego dnia roboczego Zamawiającego przypadającego po dniu,                               
w którym  złożono zapotrzebowanie (od poniedziałku do piątku włącznie). 

4) Żywność dostarczana przez Wykonawcę będzie świeża, posiadać będzie termin przydatności 
do spożycia co najmniej w okresie, o którym mowa w pkt 7 oraz spełniać będzie wszelkie 
wymogi określone obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, w szczególności:  

a) ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r.,          
poz. 2021 z późn. zm.);  

b) ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U.                        
z 2021 r. poz. 630) 

     oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw, a także rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne 
przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. UE L 
139 z 30.04.2004 r.) i rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady                         
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. UE L 139                         
z 30.04.2004 r.). 

5) Transport żywności do siedziby Zamawiającego musi się odbywać w oryginalnych 
opakowaniach bądź dopuszczonych do kontaktu z żywnością pojemnikach oraz środkami 
transportu przystosowanymi do przewozu danego asortymentu żywności, zgodnie                                             
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. Każde opakowanie (pojemnik) musi 
być oznakowane etykietą  zawierającą co najmniej następujące informacje: nazwę produktu, 
nazwę i adres producenta, znak weterynaryjny (dotyczy produktów pochodzenia zwierzęcego), 
masę netto, datę ważności do spożycia, skład produktu, warunki przechowywania. 

6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za dostawę niezgodną                             
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w zapytaniu ofertowym, w szczególności za niewłaściwą jakość dostarczonej 
żywności, ewentualne jej uszkodzenia powstałe w trakcie transportu, a także za dostawę 
niezgodną z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym. Produkty 
posiadające oznaki nadpsucia i/lub uszkodzeń fizycznych produktu lub opakowania - produkty 
będą podlegały natychmiastowemu zwrotowi do Wykonawcy celem ich wymiany na produkty 
pełnowartościowe. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia produktu 
niepełnowartościowego bez żądania jego wymiany na produkt pełnowartościowy.  Koszt 
wymiany wadliwych produktów na pełnowartościowe oraz koszt utylizacji produktów nie 
nadających się do spożycia ponosi Wykonawca. 

7) Termin przydatności do spożycia od chwili dostawy danego produktu do magazynu 
Zamawiającego nie może być krótszy niż 3/4 okresu, w którym towar zachowuje zdatność do 
spożycia określoną na opakowaniu (pojemniku).  

8) Wykonawca będzie miał obowiązek udowodnić na każdorazowe żądanie Zamawiającego,                         
że zapewnił wymagany poziom bezpieczeństwa żywności na zrealizowaną przez siebie partię 
dostawy, w szczególności zobowiązany będzie przedłożyć  Zamawiającemu stosowne 
dokumenty poświadczające, że dostarczona przez niego żywność jest dopuszczona do obrotu 
handlowego i konsumpcji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz, że przewóz tej żywności 
odbył się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. 

 
4. Inne postanowienia:  

1) Każdy wykonawca może złożyć ofertę na jedną wybraną część (pakiet), na dwie wybrane 
części  (pakiety) lub na wszystkie części (pakiety) objęte przedmiotem zamówienia. 

2) Ilości poszczególnych asortymentów wskazane w formularzach kalkulacji ceny ofertowej                          

(zał. nr 3a – 3c do zapytania ofertowego) stanowią przewidywane zapotrzebowanie 

żywnościowe w okresie od dnia podpisania umowy (nie wcześniej jednak niż od dnia 17 lutego 
2022 r.) do dnia 16 lutego 2023 r. i służą do wyliczenia ceny ofertowej celem porównania 
złożonych ofert w postępowaniu. Ilość i wartość faktycznie zakupionej żywności może różnić się 
od zadeklarowanej i zależeć będzie od rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego, na co 
Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził żadnych roszczeń, w tym finansowych z tytułu 
zmian ilościowych dostarczonej żywności w trakcie realizacji umowy. Zmiany przyjętego  
volumenu ilościowo-kosztowego nie przekroczą odpowiednio „+10 %” lub „- 20 %” ogólnej 
wartości zamówienia, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, takich jak np. rozprzestrzenianie 
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się wirusa COVID-19, na zaistnienie których Zamawiający nie ma wpływu, a które mogą być 
przyczyną znacznego zmniejszenia  zapotrzebowania Zamawiającego na produkty 
żywnościowe objęte niniejszym postępowaniem, nie więcej jednak niż „-50 %” ogólnej wartości 
zamówienia. 

3) Ewentualnie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia - formularze kalkulacji ceny ofertowej 
(zał. nr 3a – 3c do zapytania ofertowego) nazwy własne produktów lub firmy producentów służą 
jedynie doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem produktu równoważnego 
Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadające zbliżone 
walory spożywcze takie jak smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja oraz zawierające                       
w składzie surowce wskazane w formularzach kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 3a – 3c do 
zapytania ofertowego) jako parametry świadczące o równoważności oferowanego produktu 
przez Wykonawcę z produktem wymaganym przez Zamawiającego.  
W przypadku wątpliwości, czy zaoferowany przez Wykonawcę produkt spełnia warunki 
równoważności określone przez Zamawiającego, Zamawiający może wezwać 
Wykonawcę do przedłożenia: 
a) specyfikacji lub etykiety zaoferowanego produktu lub 
b) próbki zaoferowanego produktu, 
- celem weryfikacji jego równoważności z produktem wymaganym w zapytaniu 
ofertowym.   
W przypadku zaoferowania produktu o wyższej lub niższej niż wskazana przez Zamawiającego 
gramaturze /pojemności, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania takiej ilości sztuk 
zamawianego produktu (rubryka 4 zał. nr 3a-3c do zapytania ofertowego), która po 
przemnożeniu przez zaoferowaną gramaturę/pojemność stanowić będzie ilość  wskazaną przez 
Zamawiającego. Informację o wyższej lub niższej gramaturze/pojemności należy podać 
odpowiednio w formularzu kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 3a-3c do zapytania ofertowego)  
właściwym dla danego produktu, w kolumnie nr 2 „Nazwa produktu wraz z podaniem 
wymaganych (min. lub max.) parametrów jakościowych”.   

 
5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia 17 lutego 2022 r. do dnia  16 lutego 2023 r.                            

W przypadku, gdy podpisanie umowy nastąpi po dniu 17 lutego 2022 r., umowa będzie 
obowiązywała od dnia jej podpisania do dnia  16 lutego 2023 r.  
 

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, nie podlegająca odrzuceniu. 
 

7. Oferta musi być podpisana przez uprawnione osoby (osobę) i zawierać: 
1) wypełniony formularz ofertowy (odpowiednio zał. nr 1a, 1b, 1c do zapytania ofertowego); 
4) W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika – Wykonawca winien do oferty 

dołączyć pełnomocnictwo, z treści którego musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do 
czynności związanych  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,                                          
w szczególności do podpisania  i złożenia oferty. 

                                                                                
8. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej lub w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej
1
,  w języku polskim oraz złożyć  w terminie do dnia  14 lutego 2022 r.                         

do godz.  11:00: 
1)  w formie pisemnej na adres: Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora PetÖfi  14-100 

Ostróda, ul. Sportowa 1. 
      Oferta musi być oznaczona: 
a) nazwą i adresem wykonawcy; 
b) tytułem: „Oferta na dostawę artykułów spożywczych do stołówki Zespół Szkół Zawodowych 

im. Sandora PetÖfi  lub  
2) w postaci elektronicznej (w tym skan podpisanej oferty) lub w formie elektronicznej: 

na adres mailowy: zszostroda@poczta.onet.pl                                                           

9. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami  jest Pani Iwona Kisielewska,                          

tel. (89) 646 37 53; e-mail: zszostroda@poczta.onet.pl. 
 
10. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego 

zapytania ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie ofertowe. Modyfikacja treści zapytania 

                                                 
1
 Zgodnie z wyborem Wykonawcy. 
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ofertowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego przekazanie 
Wykonawcom.  

 
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez 

dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. 
 

12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię 
decyzji lub innego dokumentu wydanego odpowiednio przez powiatowego lekarza weterynarii, 
zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach  pochodzenia zwierzęcego i/lub 
wydana przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego 
inspektora sanitarnego, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności                     
i żywienia - w sprawie wpisu Wykonawcy do właściwego rejestru lub w sprawie zatwierdzenia                          
i wpisu do właściwego rejestru, adekwatnie dla części (pakietu), na którą oferta Wykonawcy 
została uznana za najkorzystniejszą. 

 
13. Klauzula informacyjna z art. 13 „RODO” 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, jn.: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi 

w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Sportowa 1; tel./fax : (89) 646 37 53; adres e- mail: 

zszostroda@poczta.onet.pl. 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w  Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi                      

w Ostródzie jest  Pan Tomasz Trzciałkowski, adres e-mail: zszostroda@poczta.onet.pl; tel. (89) 646 

37 53; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania 
jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych 

spoczywający na Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie jako jednostce 
sektora finansów publicznych; 

4) źródłem pochodzenia danych, o których mowa w pkt 3, są informacje pozyskane od Wykonawcy 

składającego ofertę w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3 oraz informacje pozyskane                               

z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych                             

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 670); 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia, a w szerszym okresie czasowym – przez okres niezbędny 
do zawarcia i wykonania umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia ( w tym także przez okres 
niezbędny dla celowego dochodzenia roszczeń) oraz po jego zakończeniu zgodnie z ustawą z dnia 
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164)  oraz 
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu 
działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.); 

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
a) wnioskodawcy zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 2176); 
b) organy publiczne, urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów 

prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej, w szczególności podmioty prowadzące działalność kontrolną wobec Powiatu 
Ostródzkiego. Dane osobowe będą przekazywane do podmiotów przetwarzających dane                          
w imieniu administratora danych osobowych; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
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 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
2
; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

3
; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.                                                                             

 
 
 
                                                                                                            D Y R E K T O R 
                                                                                                             Henryk Rybacki 

 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego stanowią: 
1) formularz ofertowy – zał. nr 1a – 1c do zapytania ofertowego; 
2) projekt umowy – zał. nr 2 do zapytania ofertowego; 
3) formularz kalkulacji ceny ofertowej – zał. nr 3a – 3c do zapytania ofertowego. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z niniejszym postępowaniem oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
3
 Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 


