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ROZDZIAŁ I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW



1. ZAMAWIAJACY:
Gmina Prusice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach
55-110 Prusice
ul. Powstańców Śląskich 17
woj. dolnośląskie
tel. 71 312-50-97 wew. 55
fax 71 312-50-97

2. TRYB POSTĘPOWANIA – PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zastosowano podstawowy tryb udzielania zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne 
ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

Zamawiający udzieli zamówienia wyłącznie wykonawcy, wybranemu zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2010 
Nr 113 poz.759, z późn. zm.)

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na codziennym przygotowaniu i dostawie do 
szkół na terenie Miasta i Gminy Prusice gorących obiadów jednodaniowych (trzy razy w tygodniu 
drugie danie –  poniedziałek, środa, piątek, dwa razy w tygodniu pożywna zupa –  wtorek, 
czwartek) w celu dożywiania dzieci, realizowanego ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Prusicach.
Proponowane zestawy:
Gorący posiłek w postaci II dania, proponowane zestawy: pierogi – nadzienie różne; kopytka 
–  dodatki różne; naleśniki –  nadzienie różne; mięso/ryby –  dodatki ziemniaki, surówka; 
gołąbki –  sosy różne; gulasz –  dodatki ziemniaki, surówka; placki ziemniaczane –  sos; 
pulpety w sosie – surówka. 
Pod pojęciem „pożywnej zupy” należy rozumieć zupę z tzw. mięsną wkładką podaną ze świeżym 
pieczywem bez ograniczenia ilościowego. 
Pod pojęciem „drugie danie” należy rozumieć posiłek mięsny/rybny z urozmaiconymi surówkami 
lub gotowanymi jarzynami. Do mięsa zamiennie mogą być podawane ziemniaki, kasze, ryż lub 
makaron. Drugie danie mogą też stanowić pierogi, naleśniki, kopytka, makaron z sosem i krokiety. 
Waga posiłków powinna się przedstawiać następująco: zupa 400g, ziemniaki, kasza, ryż lub 
makaron – 200g, mięso lub ryba – 100g, surówka lub jarzyny – 100g, pierogi, naleśniki, kopytka, 
makaron, krokiety z sosem – 200g.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć posiłki w termosach zapewniających właściwą ochronę i 
temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, spełniając przy 
tym wszelkie wymogi sanitarno-higieniczne. Ciepły posiłek musi odpowiadać normom 
odżywczym obowiązującym w tzw. Punktach zbiorowego żywienia, tj. posiłki powinny być 
przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, 
świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności. Wykonawca ponosi 
koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków. Posiłek pakowany będzie w naczynia 
jednorazowe ze sztućcami jednorazowymi. Brudne naczynia mają być uprzątnięte przez 
wykonawcę natychmiast po spożyciu przez dzieci posiłku i wywiezione ze szkoły. Wykonawca 
będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 roku Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.) łącznie z przepisami 
wykonawczymi do tej ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań 
sprawdzających kaloryczność i wagę zamawianego posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek 



nie spełnia parametrów określonych w zamówieniu, Zamawiający kosztami badania obciąży 
Wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w 
ciągu tygodnia. Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z 
Dyrektorami Szkół i Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach. Przykładowy 
jadłospis będzie przedstawiany Dyrektorom Szkół i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Prusicach z tygodniowym wyprzedzeniem. 
Zamówienie     obejmuje     cztery      szkoły     z     uwzględnieniem     ilości     dzieci     w     roku     2012/2013,      w   
miejscowościach:     Prusice - 139, Skokowa - 25, Piotrkowice - 16, Raszowice - 23.
Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem w trakcie okresu dożywiania może ulec zmianie. 
W przypadku zmiany liczby posiłków, Wykonawca będzie obowiązany do uwzględnienia w tym 
zakresie zgłaszanych na bieżąco potrzeb zarówno mających wpływ na zwiększenie jak i na 
zmniejszenie liczby posiłków. 
Przewidywana ilość posiłków w okresie obowiązujących umowy wynosi 38 367
Miejsce wydawania posiłków wyznaczają Dyrektorzy Szkół. 
Wykaz dzieci objętych dożywianiem zostanie przekazany przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej przed rozpoczęciem dożywiania do dnia 17-09-2012r.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
55 52 31 00- 3  Usługi w zakresie posiłków szkolnych
55 52 40 00- 9   Usługi dostarczania posiłków do szkół

4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.     
                                                     
5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Rok szkolny 2012/2013 od dn. 17.09.2012 roku do dn. 27.06.2012 roku.

8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Spełnią warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia na 
zasadzie spełnia/nie spełnia.

3. Spełnią warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, czyli wykażą, że w okresie ostatnich 
trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 
prowadzenia  działalności jest krótszy –  w tym okresie, zostały wykonane, co najmniej 
dwie usługi przygotowania i dostawy posiłków dla grupy osób nie mniejszej niż 30, wraz     z   
potwierdzeniami     należytego     ich     wykonania;  

4. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych 
dostaw i dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie; na 
zasadzie spełnia/nie spełnia.

5. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub 
przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego.

6. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób oraz 
oświadczenia o posiadaniu uprawnień, na zasadzie spełnia/nie spełnia



7. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj 
posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość 150 000,00 zł.

8. Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku – spełnianie warunku zostanie ocenione na 
podstawie złożonego dokumentu ubezpieczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia

9. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.);
Ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie załączonego przez wykonawcę 
do oferty oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wymaganych dokumentów.

Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
oraz wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie tych 
warunków, a także oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z 
postępowania.

Ocena  spełnienia  warunków  udziału  ma  charakter  eliminacyjny.  Do  udziału  w  postępowaniu 
dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki wskazane w SIWZ. Ocena 
spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń 
i dokumentów wymienionych poniżej przedłożonych wraz z ofertą.

9. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca biorący udział w niniejszym postępowaniu przetargowym składa następujące 
dokumenty i oświadczenia:

W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:                         

1) wykaz zamówień w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy – 
potwierdzający, że w tym okresie, zostały wykonane, co najmniej usługi przygotowania i 
dostawy posiłków dla grupy osób nie mniejszej niż 30, wraz z potwierdzeniami należytego 
ich wykonania (druk formularza stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), 

2) wykaz osób biorących udział w wykonywaniu zamówienia posiadające uprawnienia do 
wykonywania usług –  posiada aktualną na dzień składania ofert książeczkę zdrowia 
niezbędną przy wykonywaniu czynności, polegających na kontakcie z żywnością. (druk 
formularza stanowi załącznik nr 5 do SIWZ), 

3) oświadczenie,     że     osoby,     które     będą     uczestniczyć     w     wykonywaniu     zamówienia,     posiadają   
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

4) opłaconą     polisę,   a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na wartość 150 000,00 zł.

W zakresie  potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.  24 ust.  1 ustawy, 
należy przedłożyć:



1) Zgodnie z art. 44 ustawy Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu (druk stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).

2) Wypełniony formularz oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (druk 
stanowi załącznik nr 3 do SIWZ)

3) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 
wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt 2.

10.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oraz przekazywanie oświadczeń i 
dokumentów odbywać się będzie w formie:
1) pisemnej drogą pocztową na adres Zamawiającego
2) bezpośredniej w siedzibie w godzinach pracy, 
3) za pośrednictwem fax-u.

2. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa 

się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została 
niezwłocznie potwierdzona pisemnie 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić 
wyjaśnień, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert –  pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

5. Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP może dotyczyć określenia 
przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w 
postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia. 

6. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmian treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia nieprowadzących do zmian treści ogłoszenia o zamówieniu. O 
przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich 
Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz na 
stronie internetowej Zamawiającego.

7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 92 o wynikach postępowania, odrzuconych 
ofertach i wykluczonych Wykonawcach. Zamawiający będzie przesyłał rozstrzygnięcie 
niniejszego postępowania na adres Wykonawcy wskazany w treści oferty. Jednocześnie 
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie niezwłocznie udostępniona na stronie 
internetowej zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego 

11.  OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI.

Agnieszka Szewczyk – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach 
Marlena Rajn – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach,
tel. 71 3125097, wew. 55
tel. 71 312-50-97, wew. 32



fax: 071 3125097
e-mail: jowirprusice@poczta.onet.pl 
kontakt osobisty w dniach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach od 
poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, w środy od 7:30 do 17:30

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i 

przygotować ofertę zgodnie z wymogami w tym dokumencie.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca, 

niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w 
postępowaniu. Ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w formie pisemnej w języku 
polskim, podpisaną przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczenia woli w zakresie 
praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. Oferta powinna być zgodna ze wszystkimi 
wskazaniami SIWZ oraz wzorem oferty. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia 
oferty przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia 
(oferty wariantowej). Oferta winna być sporządzona w sposób zabezpieczający przed 
dekompletacją lub posiadać wykaz wszystkich załączników na ostatniej stronie. 
Wszystkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane i datowane własnoręcznie 
przez osobę/osoby podpisujące ofertę.

3. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej lokalizacji instalacji celem 
uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.

4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. Koszty związane z 
przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. Każdy Wykonawca 
ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanej informacji oraz za wszelkie 
straty lub szkody powstałe, jako następstwo wizji lokalnej terenu inwestycji.

5. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Złożona oferta będzie jawna z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do 
których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane innym uczestnikom 
postępowania, muszą być one oznaczone klauzulą: 
”NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE 
STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 
USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 1993 r. nr 47 
poz. 211 ze zm.)”  i załączona jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. 
Wskazaniu informacji zastrzeżonych musi towarzyszyć uzasadnienie. Przy braku stosownych 
zastrzeżeń Zamawiający przyjmie, że informacje podane w treści oferty może ujawnić na 
podstawie art. 8 i art. 9 ust.3 ustawy.

7. Ofertę sporządza się w języku polskim i składa się w zamkniętej kopercie, która powinna 
zawierać jedynie :

1) Sygnaturę postępowania: GOPS.ZP.271.01.2012
2) Nazwę postępowania: DOŻYWIANIE UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I 

ZESPOŁU SZKÓŁ Z TERENU GMINY PRUSICE W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO 
2012/2013

3) Adres zamawiającego: Gmina Prusice, ul. Rynek 1, 55-110 Prusice
4) Informację : „Nie otwierać przed 10 września roku godz. 10.15”.
5) Oferta zamienna powinna ponadto posiadać dopisek: „OFERTA ZAMIENNA”.
6) Wycofanie oferty powinno ponadto posiadać dopisek „OFERTA WYCOFANA”.

8. Koperta powinna być nieprzeźroczysta i zapieczętowana lub zabezpieczona tak, aby nie 
można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert. Wszystkie oferty otrzymane 
przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone 
wykonawcom. 



9. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może 
zmienić swoją ofertę poprzez złożenie nowej oferty lub wycofać ofertę pismem podpisanym 
przez uprawnione osoby. Żadna oferta nie może zostać zmieniona lub wycofana przez 
Wykonawcę po terminie składania ofert.

10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie powierzy podwykonawcom.

11. Oferta, a także wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia wykonawcy, winny 
być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.

12. Uprawnienia do składania oświadczeń woli muszą wynikać z dokumentu rejestracyjnego 
lub innego właściwego dla formy organizacyjnej firmy wykonawcy.

13. Wszystkie zmiany lub poprawki, powinny być naniesione w sposób czytelny i 
jednoznaczny oraz podpisane przez osoby podpisujące ofertę. 

13. MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT
Prawidłowo przygotowaną  ofertę,  zgodnie z pkt. 12,  należy złożyć w terminie do dnia  –  10 
września 2012 roku,  do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Prusicach 55-110 Prusice ul. Powstańców Śląskich 17 pokój Nr 5

14. OTWARCIE OFERT
1. Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień -  10 września 2012 roku, o godz. 10.15

Miejsce otwarcia ofert – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach,  55-110 Prusice,  ul. 
Powstańców Śląskich 17, Pokój Nr 5

2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firm) i adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania i inne informacje zawarte w ofertach.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia.
5. Na pisemny wniosek wykonawcy, który nie uczestniczył w jawnym otwarciu ofert, 

Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 14.4.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Cena ofertowa jest wartością ryczałtową wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą 

Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za zrealizowany przedmiot 
zamówienia między innymi przygotowanie, dostawę i wydanie jednego posiłku. Cena 
ofertowa zostanie przyjęta do umowy, jako wynagrodzenie ryczałtowe. W cenie ofertowej 
należy uwzględnić podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie 
odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i 
usług oraz podatkiem akcyzowym. Podanie niewłaściwej stawki podatku od towarów i 
usług będzie traktowane, jako błąd w obliczaniu ceny. Cenę należy przedstawić w 
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, czyli 1 gr. 

2. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie.
3. Wynagrodzenie będzie przysługiwało Wykonawcy tylko za miesiące, w których 

Wykonawca będzie świadczył usługi żywieniowe.

16. OPIS KRYTERIUM, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ 
SPOSOBU OCENY OFERTY

1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;
b) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z 

prowadzonego postępowania.



Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Nr Kryterium Znaczenie procentowe 
kryterium(waga)

Maksymalna ilość 
punktów, jakie może 
otrzymać oferta za 
dane kryterium

1 Cena ofertowa (C) 100% 100 punktów

Sposób oceny poszczególnych kryteriów: cena ofertowa polega na porównaniu cen ryczałtowych 
brutto, najniższa cena  uzyska najwyższą ilość punktów, a kolejne oferty odpowiednio mniej 
punktów wg poniższego wzoru. W kryterium ‘’Cena’’  oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch 
miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
  

gdzie:
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P i (C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta ‘’i’’ za kryterium cena ‘’Cena’’;
Cmin – najniższa cena ofertowa brutto spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert;
Ci – badana cena ofertowa brutto oferty ‘’i’’;
Max(C) – maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium ‘’Cena’’.

W przypadku, gdy jedynym kryterium jest cena (jak w tym przypadku), a Zamawiający nie może 
dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia (w 
terminie określonym przez Zamawiającego) ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty 
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej tj. oferty, która spełniając wszystkie 
wymagania Zamawiającego zaoferuje najniższą cenę i uzyska najwyższą ilość punktów.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, ze względu na to, 
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający będzie wzywał Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych. 

Zamawiający w toku badania ofert celem wyboru oferty najkorzystniejszej ma prawo żądać od 
Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę;
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia;
6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny których nie można poprawić;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 
omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

W przypadku odrzucenia ofert, zamawiający równocześnie zawiadomi wszystkich wykonawców, 



podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający postępowanie przetargowe unieważni, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 
finansowanie zamówienia;
3) w przypadkach o których mowa w pkt 16. 3, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej 
cenie;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć;
5) postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego.

O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi  równocześnie wszystkich 
wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne.

17.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

1. Wzór umowy stanowi załącznik Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Zmiana umowy może nastąpić, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych 

okoliczności: 
1)  konieczności  zmiany  terminu  realizacji  umowy  na  dostawę,  w  przypadku  wystąpienia 

wyjątkowego  zdarzenia  lub  okoliczności,  co  może  spowodować  konieczność  przedłużenia 
terminu wykonania dostawy,

2)  zmiana  danych  podmiotowych  dotyczących  Wykonawcy,  lokalizacji  siedziby  biura 
Wykonawcy,

3) zmiany korzystne dla Zamawiającego,
4)  zmiany  wynagrodzenia  Wykonawcy  w  przypadku  zmiany  przez  ustawodawcę  przepisów 

dotyczących stawki podatku VAT, 

Wszystkie powyższe postanowienia z wyłączeniem punktu 4) stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy 
jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany. 

18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od wyznaczonego terminu 

składania ofert. Oferta wybrana w wyniku postępowania przetargowego zachowuje swoją 
ważność do dnia podpisania umowy, jednak przez okres nie dłuższy niż 30 dni licząc od 
wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

19.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach:



1)  pieniądzu; 
2)  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  – 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3)  gwarancjach bankowych; 
4)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2. ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Wadium  wnoszone  w  pieniądzu  Wykonawca  wpłaca  przelewem  na  rachunek  bankowy 

wskazany przez Zamawiającego.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i 
Gminy Prusice  nr  27  9583 1019 0200 1300 2002 0005 Bank  Spółdzielczy w Obornikach 
Śląskich O/ Prusice, przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w 
przypadku  przelewu  bankowego  uważa  się  datę  i  godzinę  wpływu  środków  na  konto 
Zamawiającego. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert 
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

4. Wymaga  się  aby  w  gwarancji  wadialnej  zawarte  były  informacje,  na  podstawie  których 
możliwe byłoby zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

5. Określa się wysokość wadium na równowartość kwoty ………,00 PLN.
6. Okoliczność wniesienia wadium powinna być weryfikowalna dla Zamawiającego, tj.  wgląd 

w/w rachunek bankowy bądź zapoznanie się z właściwym dokumentem w ofercie Wykonawcy.

20. POUCZENIE O ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W  TOKU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy 
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotowego zamówienia jest niższa niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie 
na następujące czynności Zamawiającego:

1) opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenie oferty odwołującego.

3.  Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania.

4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5.  Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w 
art. 27 ust. 2 ustawy.



6.  Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego,  także  wobec  postanowień  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
Biuletynie  Zamówień  Publicznych  lub  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  na 
stronie internetowej. 

8.  Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9.  Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.



Rozdział II

Formularz ofertowy



Załącznik nr 1 do SIWZ
                             
(pieczęć Wykonawcy)

„FORMULARZ OFERTOWY”
Wyrażamy  chęć  uczestnictwa  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  prowadzone  w  trybie 
przetargu  nieograniczonego,  organizowane  przez  Gminę  Prusice- Gminny Ośrod Pomocy 
Społecznej na zadanie pn. „Dożywianie uczniów szkół podstawowych i zespołu szkół z terenu 
Gminy Prusice w roku szkolnym 2012/2013” w terminach  i  pod warunkami  określonymi  w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 
pod numerem  ………………..

Wykonawca:
Zarejestrowana nazwa:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zarejestrowany adres:
.......................................................................................................................................................
Numer telefonu: ............................................................. 
Adres e-mail...................................................................
Numer faxu: ..................................................................
Numer REGON:............................................................. 
Numer NIP: ...................................................................

• Cena oferty wynosi:
• Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferujemy wykonanie 

zamówienia za niezmienną cenę ryczałtową: 

brutto .........................zł (słownie: ...........................................................................zł)

wartość netto ...........................zł tj. …..% (słownie ................................................zł)
podatek VAT ................zł (słownie ...........................................................................zł)

1.Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w 
przypadku wyboru niniejszej oferty. 
2. Oświadczamy,  że  akceptujemy warunki  płatności  określone  przez  Zamawiającego  w  SIWZ 
przedmiotowego postępowania.
3. Oświadczamy, że przewidujemy/ nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji 
zamówienia w następującej części .......................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
4. Oświadczamy,  że  jesteśmy  uprawnieni  do  występowania  w  obrocie  prawnym  zgodnie  z 
wymaganiami ustawowymi.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi w 
Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  wraz  z  załącznikami  i  że  przyjmujemy  je  bez 
zastrzeżeń.
6. Oświadczamy,  że  jesteśmy  związani  ofertą  do  terminu  ważności  oferty,  wskazanego  w 
Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia i  zobowiązujemy się,  w razie  wyłonienia naszej 
oferty w postępowaniu, podpisać umowę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.



7.  Akceptujemy bez zastrzeżeń warunki umowy stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.
8. Oświadczamy,  że  zdobyliśmy  konieczne  informacje  dotyczące  realizacji  zamówienia  oraz 
przygotowania i złożenia oferty.
9. Deklarujemy,  że  wszystkie  oświadczenia  i  informacje  zamieszczone  w  niniejszej  ofercie  są 
kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.
10. Upoważniamy Gminę  Prusice  poprzez  upoważnionych  przedstawicieli  do  przeprowadzenia 
wszelkich  badań  mających  na  celu  sprawdzenie  oświadczeń,  dokumentów  i  przedłożonych 
informacji  oraz do wyjaśnienia finansowych i  technicznych aspektów tego zgłoszenia;  dla  tych 
celów  upoważniamy  każdą  osobę  publiczną,  bank  lub  przedsiębiorstwa  wymienione  w  naszej 
ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej za konieczną i wymaganą w celu sprawdzenia 
oświadczeń i informacji zawartych w naszej ofercie.
11. Nazwiska  i  stanowiska  osób,  upoważnionych  do  kontaktu  w  sprawie  niniejszej  oferty  z 
Zamawiającym (tabelę można kopiować wielokrotnie)

Imię i nazwisko
Adres do korespondencji
telefon
e-mail

12. Oferta zawiera..........................ponumerowanych stron.
13. W załączeniu do oferty przedkładamy:
1)...................................................
2)...................................................
3)...................................................
 

                                                                          

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa

.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................

 Rozdział III
Wzór umowy

-projekt-
                                

Umowa Nr…………..
Zawarta w dniu ……………………………….w Prusicach pomiędzy:

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prusicach, ul. Powstańców Śl. 17 reprezentowanym 
przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej               Agnieszkę Szewczyk, przy 
kontrasygnacie;
Małgorzaty Koła – Głównego Księgowego GOPS Prusice 
Zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a……………………………………  z siedzibą w …………………………………wpisaną/ym w 
dniu …………..do rejestru ewidencji działalności gospodarczej pod Nr ……………………. 



NIP……………………………………………………………………….
Zwana/ym w dalszej części umowy Wykonawcą  

na podstawie art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst 
jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759, z późn. zm.) zawarta została umowa o następującej 
treści:

§ 1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi na ,,Dożywianie uczniów 
szkół podstawowych i Zespołu szkół z terenu Gminy Prusice w roku szkolnym 2012/2013” 
zgodnie z ofertą.
 

§ 2.
Termin realizacji zadania: Rok szkolny 2012/2013 (od 17 września 2012r.  do zakończenia roku 
szkolnego)

§ 3.
1. Należność za posiłki ustala się na podstawie złożonej oferty – cena jednego posiłku wynosi:

Netto:…………………………… zł (słownie: …………….)
Brutto:…………………………… zł (słownie: …………….)

2. Integralną częścią Umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 30.08.2012r. 
w przetargu nieograniczonym na ,,Dożywianie uczniów szkół podstawowych i Zespołu szkół z 
terenu Gminy Prusice w roku szkolnym 2012/2013”  oraz złożona w tym dniu oferta 
Dostawcy.

§ 4.
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
     a) w wysokości 10% wartości towaru, którego dostawy nie zrealizowano na skutek odstąpienia 
od umowy zawartej z Zamawiającym z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
    b)  w wysokości 2% towaru niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
    2. Zamawiający może odstąpić od realizacji postanowień niniejszej umowy w każdym czasie z 
zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, bez podawania przyczyny.   
   3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego odstąpienia od umowy w przypadku 
wstrzymania przez Wojewodę dotacji celowej na dożywianie dzieci. 

§ 5.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkodliwe dla zdrowia skutki mogące 
wystąpić u osób korzystających z przygotowywanych posiłków.   

§ 6.
1. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.
2. Rozliczenie finansowe będzie w okresach miesięcznych (po zakończeniu miesiąca) na podstawie 

faktury.
3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w 

ciągu 14 dni od otrzymania faktury.
                                                                  

§ 7.
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres: od dnia podpisania umowy do końca roku szkolnego 
2012/2013.

§ 8.



Wszelakie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
                                                                  

§9.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego, a ewentualne spory podlegają rozpatrzeniu przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.

§ 10.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwie dla Zamawiającego i jedną 
dla Wykonawcy.

           

Zamawiający                                                                                             Wykonawca

                                                                                                                      



ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

„OŚWIADCZENIE”

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych przystępując 
do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 
prowadzonego pod nazwą Dożywianie uczniów szkół podstawowych i zespołu szkół z terenu 
Gminy Prusice w roku szkolnym 2012/2013, oświadczamy, że:

1. Spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych, dotyczące :
a) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa

.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................



ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

„OŚWIADCZENIE”

Przystępując  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego prowadzonego pod nazwą Dożywianie uczniów szkół podstawowych i zespołu 
szkół z terenu Gminy Prusice w roku szkolnym 2012/2013, oświadczamy, że:

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa

.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................



ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ
(pieczęć Wykonawcy)

„DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE”

L.p. Przedmiot Wartość Data 
wykonania

Odbiorca Podmiot realizujący zadanie 
(zadanie realizowane 
samodzielnie przez 

Wykonawcę/inny podmiot, 
na którego wiedzy i 

doświadczeniu polega 
Wykonawca)

Uwaga:
1.Do każdego z wymienionych zamówień należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane 
usługi  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane  należycie  (np.  referencje,  końcowe  protokoły 
odbioru).
2. Do niniejszego załącznika należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania 
Wykonawcy do dyspozycji  niezbędnych zasobów w zakresie  wiedzy i  doświadczenia  na  okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w sytuacji określonej w art. 26 ust. 2b ustawy.

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa

.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................



ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ
(pieczęć Wykonawcy)

„POTENCJAŁ KADROWY”

Lp. Nazwisko 
i imię 

Kwalifikacje 
zawodowe

Zakres 
wykonywanych 

Doświadczenie/ 
Wykształcenie

Informacja o 
podstawie do 
dysponowania 
wskazanymi osobami

czynności

1.  W  niniejszym  załączniku  należy  wskazać  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu 
zamówienia.
2. Do niniejszego załącznika należy bezwzględnie dołączyć oświadczenie,  że osoby,  które będą 
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.
3. W niniejszym załączniku należy bezwzględnie podać informację o podstawie do dysponowania 
wskazanymi osobami. 
4. Do niniejszego załącznika należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania 
Wykonawcy  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  w  zakresie  osób  zdolnych  do  wykonania 
zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w sytuacji określonej w 
art. 26 ust. 2b ustawy.

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa

.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................


