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Mielno, dn.12.03.2019 r.  

      

 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

 

Szanowni Państwo,  

 

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub 

wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej w Mielnie” realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Programy na rzecz 

integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno- 

zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej. 

Centrum Integracji Społecznej, z siedzibą w Mielnie przy ul. Mickiewicza 3, zwraca się z prośbą o przedstawienie 

wstępnej oferty cenowej, w celu oszacowania wartości zamówienia i przygotowania zapytania ofertowego dla wyboru 

dostawcy na dostawę owoców i warzyw do Centrum Integracji Społecznej w Mielnie.   

 

I. Przedmiot zapytania: 

Przedmiotem zapytania jest dostawa owoców i warzyw do Centrum Integracji Społecznej w Mielnie. 

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego w stosunku do poszczególnych produktów 

oraz parametry techniczne i użytkowe w stosunku do produktów zawiera Załącznik nr 1 Formularz szacowania 

zamówienia, stanowiący integralną część niniejszego zapytania o szacowanie. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wysoką jakość oferowanych owoców i warzyw, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi 

dla przedmiotu zamówienia.  

2. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem 

udzielonych odpowiedzi na zapytania. 

3. Podane w załączniku ilości asortymentu mają charakter orientacyjny i z tego względu Wykonawcy nie będzie 

przysługiwało roszczenie o realizację ilości produktów zapotrzebowanych, jeśli potrzeby Zamawiającego w tym 

zakresie będą mniejsze.  

4. Strony będą dopuszczać możliwość zamian ilościowych poszczególnych pozycji asortymentowych będących 

przedmiotem umowy, pod warunkiem, że wartość dostarczonego przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 

ogólnej wartości zadania.  
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5. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie sukcesywnie, od poniedziałku do niedzieli, zgodnie z potrzebami 

Zamawiającego zgłaszanymi Wykonawcy na podstawie ustalonego wzoru harmonogramu dostaw w formie 

telefonicznej, pisemnej, elektronicznej bądź faksem, w terminie od 01.04.2019 do 30.06.2019.   

6. Wykonawca będzie gwarantował dostawę (transport) przedmiotu zamówienia, środkiem transportu odpowiednio 

przystosowanym do przewozu art. spożywczych, zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiadającym 

wymagane zezwolenie oraz zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe produktu przed czynnikami 

pogodowymi i innymi uszkodzeniami. 

7. Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą̨ uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia posiadały aktualne 

orzeczenie lekarskie, niezbędne przy wykonywaniu czynności polegających na kontakcie z żywnością̨.  

8. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy opis zawierający w szczególności: rodzaj, nazwę wyrobu, ilość sztuk w 

opakowaniu zbiorczym, nr serii, datę ważności i przydatności do użycia, nazwę i adres producenta będącego 

przedmiotem dostawy, pełny skład surowcowy, składniki wywołujące alergię. 

9. Wykonawca zobowiąże się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc 

ryzyko i koszt transportu i rozładunku. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem. 

11. Miejsce realizacji usługi: Centrum Integracji Społecznej w Mielnie, ul. Mickiewicza 3, 76-032 Mielno, gmina 

Mielno, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie; 

Kod CPV: 

15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty 

 

II. Zakres wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia: 

 

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym - przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów akcji; 

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli. 

III. Wymagania w stosunku do Wykonawcy: 

1. Wykonawcą może być wyłącznie podmiot prowadzący działalność́ gospodarczą w zakresie objętym 
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przedmiotem zamówienia. Podstawę̨ do oceny w/w warunku będzie stanowił aktualny odpis z właściwego 

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (nie późniejszy niż 3 miesiące od 

dnia złożenia oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe). 

2. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności  

lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (weryfikacja na 

podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik do Zapytania ofertowego); 

3. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

(weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik do Zapytania ofertowego); 

4. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym (w tym własnym transportem 

spełniającym wymogi sanitarno – techniczne do przewozu żywności) oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik do Zapytania 

ofertowego); 

 

IV. Warunki dodatkowe zapytania 

1. Kryteria oceny ofert, która będzie opisana w zapytaniu ofertowym: 

cena / częstotliwość dostaw w tygodniu 

2. Warunki realizacji zamówienia będzie określać umowa stanowiąca Załącznik do późniejszego zapytania ofertowego 

3. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca 

wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Zlecenie części realizacji 

podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w 

takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 

4. Informacja o ofertach częściowych: Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

5. Wykonawca wystawiać́ będzie faktury/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z dostarczaną liczbą surowców.  

6. Zwracamy się z prośbą o złożenie wstępnej kalkulacji cenowej zgodnie z Załącznikiem nr 1 Formularz 

szacowania wartości zamówienia stanowiącym integralną część zapytania w następujący sposób:   

• mailowo na adres: justyna.wegrzynowska@lzs.pl,  

•  pocztą na adres: Centrum Integracji Społecznej w Mielnie, ul. Mickiewicza 3, 76-032 Mielno 

•  doręczyć osobiście w siedzibie Zamawiającego na adres podany wyżej w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 

19.03.2019 r. 

7. Osoba do kontaktów roboczych: 

Pani Justyna Węgrzynowska, email: justyna.wegrzynowska@lzs.pl 
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Załącznik nr 1 

 

 

Formularz szacowania wartości zamówienia 

 

Nazwa Wykonawcy: 
 

 

Adres:  

NIP:  

Telefon/faks:  

E-mail:  

 

Oferuję wstępnie wykonanie dostaw będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia, za kwotę:  

 

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia polegającego na dostarczeniu owoców i warzyw do 

Centrum Integracji Społecznej w Mielnie.  

 

Suma Wartość netto: 

słownie zł.:  

 

Suma Wartość brutto:    

słownie zł.:  

1. Oświadczam, że powyższa oferta cenowa obejmuje część/całość * przedmiotu zamówienia opisanego w 

zapytaniu w celu oszacowania wartości przedmiotu zapytania na potrzeby realizacji projektu. 

 

                                                                           
      (miejscowość i data)       (podpis osoby upoważnionej) 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Dostawa   owoców i warzyw 

 

 

Lp. Przedmiot 

zamówienia 

Jedn. 

Miary 
Ilość 

Nazwa 

producent 

Cena 
jednostkow

a netto 

VAT % 
Cena 

jednostko

wa brutto 

Wartość   

brutto 

Częstotliwość 

dostaw 

w tyg. 

(1,2,3,4,5,6,7) 

1. Ananas szt. 5       

2. Arbuz kg 5       

3. Bakłażan kg 2       

4. 
Botwina 

pęczek 
szt. 8   

     

5. Brokuł szt. 10        

6. 
Burak 

czerwony 
kg 20   

     

7. 
Cebula 

czerwona 
kg 20   

     

8. Cebula zwykła kg 20        

9. Cukinia kg 10        

10. Cytryna kg 15        

11. Czosnek polski szt. 30   
     

12. 
Fasolka ( 

„średni Jaś) 
kg 20   

     

13. 

Fasolka 

szparagowa 

zielona 

kg   10   

     

14. 

Fasolka 

szparagowa 

żółta 

kg 10  

     

15. Granat szt. 5        

16. 
Grapefruit 

czerwony 
kg 10   

     

17. 
Groch łuskany 

( połówki) 
kg 10   

     

18. Imbir świeży kg 0,5        

19. Jabłka kg 50        

20. Jarmuż kg 2        

21. Kalafior szt. 15        

22. Kalarepa szt. 10        

23. Kapusta biała kg 20        

24. 
Kapusta 

czerwona 
kg 10   

     

25. 
Kapusta 

kiszona 
kg 40   

     

26. Kapusta młoda szt. 25   
     

27. 
Kapusta 

pekińska 
kg 10   
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28. Koper pęczek szt. 80        

29. Limonka kg 1        

30. Marchew kg 50        

31. Ogórki kiszone kg 20        

32. Ogórki świeże kg 40        

33. Papryka mix kg 10        

34. 
Pieczarka 

świeża 
kg 15   

     

35. 
Pietruszka 

korzeń 
kg 10   

     

36. 
Pietruszka 

natka pęczek 
szt. 20   

     

37. Pomarańcza kg 5        

38. Pomidor kg 30        

39. 
Pomidorki 

koktajlowe 
kg 8   

     

40. Por kg 15        

41. Rzodkiew biała kg 10       

42. Rzodkiewka pęczek 20        

43. Sałata lodowa szt. 20        

44. 

Sałata 

roszponka (100 

g) op. 

szt. 5  

     

45. 
Sałata rukola 

(100 g) op. 
szt. 5   

     

46. Sałata rzymska szt. 5        

47. Seler kg 5       

48. Seler naciowy szt. 5        

49. Szczaw  kg 10        

50. Szczypior pęczek 20        

51. Szpinak świeży kg 15        

52. 
Ziemniaki 

polskie 
kg 300   

     

53. 
Zioła świeże w 

doniczce mix 
szt. 15   

     

54. 
Szparagi  

zielone 
op. 20   
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