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Znak sprawy: CZMiS.26.14.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiajacy Centrum Zawodow Medycznych i Spolecznych - Szkola Policealna
Wojewodztwa Podlaskiego w Bialymstoku, ul.Ogrodowa 23,15-027 Bialystok,
reprezentowane przez: Grazyne. Wiktori^ Citko - Dyrektora Szkoly zaprasza do
udzialu w postepowaniu na: „Zakup i dostaw e artykulow spozywczych"

Zamawiajacy prowadzi postfpowanie, w ktorym kazda z czesci stanowi
przedmiot odrebnego zamowienia. Szacunkowawartosc kazdej czfsci nie
przekracza kwoty okreslonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dn. 11 wrzesnia
2019r. Prawo zamowien publicznych(Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.)

Zamowienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem
Szkoly „Centrum Zawodow Medycznych i Spolecznych Szkoly Policealnej
Wojewodztwa Podlaskiego w Bialymstoku"

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj^cego pod
linkiem: https://czmis.pl/zakup-i-dostawa-art-spozywczych/ wraz z zalacznikami w
dniu 14 listopada 2022r.

2. Opis przedmiotu zamowienia oraz opis czesci zamowienia

1. Przedmiotem zamowienia jest zakup i sukcesywna dostawa zywnosci do
stolowki szkoly Centrum Zawodow Medycznych i Spolecznych Szkoly
Policealnej Wojewodztwa Podlaskiego w Bialymstoku w okresie od02 stycznia
2023 do 30 czerwca 2023r.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera formularz ofertowy-
zalacznik nr 1. Zamawiajqcy dopuszcza skladanie ofert czesciowych nadostawe
zywnosci w ramach pakietow umieszczonych w poszczegolnych zalacznikach:
formularzach cenowych

3. Przedmiot zamowienia dzieli sie na8 czesci (Zalacznik nr2) Kazde z czesci
stanowi odrcbnc zapytanie na poszczegolny asortyment.

1) Czesc I Pieczywo (Zalacznik nr 2A)
2) Czesc II Nabial (Zalacznik nr 2B)



3) Czesc III Artykuly Spozywcze (Zalacznik nr 2C)
4) Czesc IV Mieso wieprzowe, wolowe i przetwory (Zalacznik nr 2D)
5) Czesc V Mieso drobiowe i przetwory (Zalacznik nr 2E)
6) Czesc VI Warzywa, owoce,jaja, orzechy (Zalacznik nr 2F)
7) Czesc VII Mrozonki (Zalacznik nr 2G)
8) CzescVIII Ryby i przetwory rybne (Zalacznik nr 2H)

4. W postepowaniu dopuszcza sie mozliwosc skladania ofertczesciowych, tj. na
czesci wymienione w pkt. 3 z zastrzezeniem, zejeden Wykonawca moze zlozyc
tylkojedna oferte na realizacje jednej czesci,kilku lub wszystkich czesci
zamowienia.

5. Przedmiotzamowienia bedzie realizowany sukcesywnieprzez okres od
02.01.2023r. do 30.06.2023r. Ilosc i asortyment sprzedazy i dostawy
asortymentu jest przyblizona i bedzie ulegalazmianom dostosowanym do
rzeczywistych potrzeb Zamawiajacego. Z tytulu niezrealizowania wskazanych w
formularzu ofertowym i opisie przedmiotu zamowienia ilosci Wykonawcy nie
beda przyslugiwaly roszczenia przeciw Zamawiajacemu. Szczegolowailosc
zamawianych artykulow bedzie okreslana kazdorazowo jednostkowymi
zamowieniami. Dostawa artykulow w okresie trwania umowy w cenach brutto
dla kazdego asortymentu zgodnie ze zlozonq ofert^. Asortyment przedstawiony
w formularzu ofertowym niejest katalogiem zamknietym, zamawiajacy moze
dokonywac zamowienia na dodatkowy asortyment wedlug ceny hurtowej
dostawcy obowiazujacej w dniu zakupu towaru

6. Wykonawca dostarczac bedzie zywnosc do Zamawiajacego wlasnym srodkiem
transportu spelniajacym warunki zgodne z zasadami GMP/GHP, na wlasny koszt
i ryzyko nastepnego dnia po zlozeniu zamowienia do magazynu
zywnosciowego, ul. Ogrodowa 23 w Bialymstoku wedlug potrzeb
Zamawiajacego zgloszonych telefonicznie, e-mailowo, faksowo lub osobiscie.
W szczegolnych przypadkach, wynikajacych z potrzeby Zamawiajacego,
Wykonawca winien przyjac doraznie zamowienie w trybie pilnej realizacji

7. Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert rownowaznych, gdy w opisie
przedmiotu zamowienia uzyto nazwy wskazujacej na producenta danego towaru,
rozumie sie przez to produktprzykladowy a Zamawiajacy dopuszcza zlozenie
oferty rownowaznej (produkt rownowazny) o innej nazwie pod warunkiem, ze
posiadac onebedate same walory smakowe i wlasciwosci, co produkty podane
przykladowo, w takim przypadki nalezy zaznaczyc w uwagach formularza
asortymentowo-cenowego jakiego produktu dotyczy oferta rownowazna.
Pojemnosc (wielkosc, waga) produktu moze odbiegac od pojemnosci, nalezy
przeliczyc cene dowolnego opakowania na wymieniona gramatureoraz
odnotowac to w uwagach formularza asortymentowo - cenowego

8. Zywnosc bedaca przedmiotem zamowienia musi odpowiadac warunkom
jakosciowym zgodnym z obowiazuj^cymi atestami, Polskimi Normami, prawem
zywnosciowym oraz z obowiazujacymi atestami, Polskimi normami, prawem
zywnosciowym oraz z obowiazujacymi zasadami GMP/GHP, GAP i systemu
HACCP. Artykuly zywnosciowe musza odpowiadac wymaganiom
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup srodkow
spozywczych przeznaczonych do sprzedazy dzieciom i mlodziezy wjednostkach
systemu oswiaty oraz wymagan, jakie muszaspelniac srodki spozywcze
stosowane w ramachzywieniazbiorowego dzieci i mlodziezy w tych



jednostkach (Dz.U. z 2016r. poz. 1154). Artykuly spozywcze niepowinny
zawierac bialka sojowego, wzmacniaczy smakui zapachu, syropuglukozowo-
fruktozowego i sztucznych slodzikow oraz innych skladnikow wymienionych w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia do ustawy o bezpieczefistwie zywnosci i
zywienia.

9. Dostarczana zywnosc musi bye oznakowana widocznym, czytelnym i
nieusuwalnym kodem identyfikacyjnym oraz terminem przydatnosci,
umozliwiajacym identyfikacje artykulu spozywezego z danej partii
produkcyjnej, nadanym przez producentai umozliwiajace ich identyfikowalnosc,
zgodne z obowiazujacymi w tymzakresie przepisami prawa zywnosciowego.
Dostawca gwarantuje dobra jakoscdostarczanego towaru, dostarczone artykuly
spozywcze nie mogq bye przeterminowane i musza posiadac termin waznosci
i nie krotszy niz polowa okresu przydatnosci do spozycia okreslonego przez
producenta.

10. Wykonawca bioracy udzialw postepowaniu powinien spelniac nastepujace
warunki:

1) Posiadac uprawnienia do wykonywania dostaw zywnosci wynikajace z
wlasciwego rejestrualbo wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej,

2) Posiadac wiedze i doswiadczenie w dostawie zywnosci
3) Dysponowac transportem do przewozu zywnosci (tych czesci, na ktore sklada

oferte) odpowiadajacym wymogom HACCP.

3. Termin realizacji zamowienia:

Od 02 stycznia 2023r. do 30 czerwea 2023r.

4. Miejsce i termin zlozenia oferty:

Oferty przygotowane zgodnie z regulaminem nalezy skladac do 21 listopada 2022r.
do godz. 10.00
a) W formie pisemnej w sekretariacie szkoly Zamawiajacego: ul. Ogrodowa 23, 15-

027 Bialystok
b) Drogaelektroniczna na adres e-mail: sekretariat@sploz.pl

5. Przy wyborze oferty zostana zastosowane nastepujace kryteria oceny ofert:

1) Oferty beda oceniane wedlug ponizszych kryteriow:
- Cena - stanowi 100%

2) Sposob oceny ofert:
- Maksymalna ilosc mozliwych do uzyskania punktow w kryterium: 100 pkt.

3)Wzamowieniu zwyciezy oferta, ktora w wyniku oceny otrzyma najwyzsza liczbe
punktow na podstawie powyzszych kryteriow
4) Z wykonawcq, ktorego oferta zostanie wybrana(uznana za
najkorzystniejsza),zostanie zawarta umowa. Termin zawarcia umowy zostanie
ustalony po zawiadomieniu o wyborze oferty. Istotne postanowienia umowy zawiera
wzor umowy - zalacznik nr 3.



Warunki platnosci: przelewem na wskazane konto w terminie 14dni od otrzymania
przez zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury.
Fakturowanie zamawianego towaru odbywac sie bedzie nie czesciej, nizjeden raz w
tygodniu.

Dane do wystawienia faktur:
NABYWCA : Wojewodztwo Podlaskie
ul. Kard. St. Wyszyiiskiego 1
15-888 Bialystok
NIP: 542-25-42-016

ODBIORCA: Centrum Zawodow Medycznych i Spolecznych - Szkola Policealna
Wojewodztwa Podlaskiego w Bialymstoku
15-027 Bialystok
ul. Ogrodowa 23

7. Wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania si$ z wykonawcami
1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania sie z wykonawcami sa:

- W zakresieprzedmiotu zamowienia: Intendent szkoly - Pani Halina Naglacka
tel. 85 749 90 64, kom. 504 348 181; e-mail: h.naglacka@,czmis.pl
- W zakresie procedury zamowienia: Sekretarka - Marta Wrobel tel. 85 742 18 81
Pawel Gordon - kierownik gospodarczy tel.: 85 732 12 65

Adres do korespondencji: ul. Ogrodowa 23,15-027 Bialystok

Adres dostaw : ul. Ogrodowa 23,15-027 Bialystok (Wjazd od Starobojarskiej)

8. Sposob przygotowania oferty:

1) Oferta powinna bye zlozona na formularzu ofertowym i wykazie rzeczowo-cenowym,
stanowiacymi integralna czesc niniejszej Specyfikacji (zalacznik nr 2) Do oferty
nalezy zalaczyc parafowany projekt umowy.

2) Pelnomocnictwo dopodpisania oferty, o ileumocowanie do dokonania przedmiotowej
czynnosci nie wynika z dokumentow rejestrowych wykonawcy

3) Wykonawcy muszaprzedstawic tresc ofertyodpowiadajacej tresci ogloszenia o
zamowieniu

4) Oferta powinna bye napisana wjezyku polskim, czytelna^ technika oraz podpisana
przez osobe upowazniona do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz i zaciagania
zobowiazari w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty

5) Wykonawca moze zlozyc tylko jedna oferte najedn$czesc, kilka lubwszystkie czesci
zamowienia. Oferty Wykonawcy , ktory zlozy wiecej nizjedna oferte na poszczegolne
czesci zostana uznane za niezgodne i odrzucone. Dopuszcza sie odreczne, czytelne
wypelnienie formularza ofertowego i zalacznikowzwiazanychz oferta.

6) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza bye parafowane i datowane
wlasnorecznie przez osobe podpisujaca oferte

7) Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty,
niezaleznie od wyniku postepowania



9. Oferte nalezy zlozyc wzamknietej kopercie zaadresowanej:
Centrum Zawodow Medycznych i Spolecznych Szkola Policealna Wojewodztwa
Podlaskiego wBialymstoku, ul. Ogrodowa 23, 15-027 Bialystok, zdopiskiem „Zakup
i dostawa na art. spozywcze" do stolowki Szkoly Centrum Zawodow Medycznych
i Spolecznych Szkola Policealna Wojewodztwa Podlaskiego w Bialymstoku ul.
Ogrodowa 23, 15-027 Bialystok. Droga elektroniczna na adres:
sekretariat@sploz.pl lub faksem na nr tel. 85 73 21 292.

Otwarcie ofert odbedzie sie w siedzibie Zamawiajjjcego w dniu 28 listopada
2022r. o godz. 12.00

10. Wykaz swiadczen jakie majq dostarczyc wykonawcy w celu potwierdzenia
spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu

1. Oswiadczenie Wykonawcy (zalacznik nr 4) zart. 7ust. 1Ustawy oszczegolnych
rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz

sluzacych ochronie bezpieczehstwa narodowego

11. Termin zwiazania z ofert

1. Wykonawcy zostaja zwiazani zlozona przez siebie oferta przez 30 dni od uplywu
terminu skladania ofert

2. Wprzypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu
zwiazania oferta ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego roztrzygniecia
odwolania

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy wniniejszym postepowaniu nie zada wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

13. Zamawiajacy poprawi wtresci oferty oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie
oraz inne omylki, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty.

14. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada
wszystkimwymaganiom przedstawionym w ogloszeniu o zamowieniu i

przedstawi najkorzystniejsza oferte w oparciu o kryteria wyboru okreslone w
ogloszeniu o zamowieniu



15.Zamawiajacy powiadomi Wykonawcow o wyniku postepowania poczta

elektroniczna i zamiesci informacj^ na stronie internetowej Centrum Zawodow

Medycznych i Spolecznych Szkola Policealna Wojewodztwa Podlaskiego w

Bialymstoku

16. Klauzula informacyjna RODO:

Klauzula informacyjna w obszarze zamowieh publicznych
Centrum Zawodow Medycznych i Spolecznych

- Szkoty Policealnej Wojewodztwa Podlaskiego w Bialymstoku
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO"), informuje., ze:
1. Administratorem Pani/Pana/Pahstwa danych osobowych jest Centrum Zawodow

Medycznych i Spolecznych - Szkoly Policealnej Wojewodztwa Podlaskiego w
Bialymstoku, ul. Ogrodowa 23, 15-027 Bialystok, tel. 85 742 18 81, mail:
sekretariat(£>spl oz.pl, a w jej imieniu Dyrektor Grazyna Wiktoria Citko.

2. Inspektorem ochrony danych w Centrum Zawodow Medycznych i Spolecznych -
Szkoly Policealnej Wojewodztwa Podlaskiego w Bialymstoku, ul. Ogrodowa 23, 15-
027 Bialystok, tel. 85 742 18 81 jest Miroslaw Krajewski mail: mirkrai(5),wp.pl .
Mozna sie z nim kontaktowac we wszelkich sprawach zwiazanych z przetwarzaniem
Pahstwa danych osobowych.

3. Pani/Pana/Pahstwa dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO w celu zawarcia umowy na podstawie zlozonej oferty oraz na podstawie art. 6.
ust. 1 lit. a (w zakresie wskazanym w ofercie) w celu dokonania oceny oferty lub
ulatwienie kontaktu z oferentem;

4. Odbiorcami Pani/Pana/Pahstwa danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu zapisy Ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowieh publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z
poz.zm.), dalej „ustawa Pzp"

5. Pani/Pana/Pahstwa dane osobowe beda przechowywane, przez okres 5 lat od dnia
zakohczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

6. Obowiazek podania przez Pania/Pana/Pahstwo danych osobowych bezposrednio
Pani/Pana /Pahstwa dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy Pzp, zwiazanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z
ustawy Pzp;

7. W odniesieniu do Pani/Pana/Pahstwa danych osobowych decyzje nie beda
podejmowane
w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Pani/Pana/Pahstwa dane osobowa moga bye ujawnione wykonawcom oraz osobom
zainteresowanym (np. w zwiazku z dostepem do informacji publicznej), a takze
podmiotom przetwarzajacym dane na podstawie zawartych umow powiazanych z
przedmiotem niniejszego postepowania.

9. Posiada Pani/Pan/Pahstwo na podstawie art. 15 RODO prawo:
1) dost^pu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych; na podstawie art. 16 RODO ;

2) do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO-co nie
moze skutkowac zmiana^ wyniku postepowania oraz zmiana postanowieh umowy



3) zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

4) do wniesienia skargi do Prezesa Urze,du Ochrony Danych Osobowych w Warszawie
ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan/ Pahstwo, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/
Pahstwa dotyczqcych narusza przepisy RODO;

10. Skorzystanie przez Pania/Pana/Pahstwo z prawa do :
1) usuniecia danych osobowych w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
2) przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
3) sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO jest rownoznaczne z rezygnacja z udzialu w

niniejszym przetargu, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest wskazany zapis punktu 3.

11. Administrator w granicach przepisow prawa zapewni poszanowanie prywatnosci dla
osob, ktorych dane zostaly zawarte w ofercie.

DVREKTOR

ngri irazyna Wiktoria Litko

ZALACZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zalacznik nr 1 - formularz ofertowy

Zalacznik nr 2 - formularz cenowy

Zalacznik nr 3 - projekt umowy

Zalacznik nr 4 - oswiadczenie Wykonawcy (zalacznik nr 4) z art. 7 ust. 1 Ustawy

o szczegolnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine

oraz sluzacych ochronie bezpieczehstwa narodowego


