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Centrum Integracji Spotecznej w Strzyiowie zwane dalej Zamawiajqcym, zaprasza do sktadania ofert w post~powaniu

dotyczqcym dostawy artykut6w spoiywczych do CIS w Strzyiowie w ramach projektu "Strzyiowskie Centrum Integracji

Spotecznej - II edycja" nr RPPK.08.01.00-18-0076/16 dofinansowanego ze srodk6w Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojew6dztwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Os priorytetowa VIII Integracja spoteczna Dziatanie 8.1. Aktywna

integracja os6b zagroionych ub6stwem lub wykluczeniem spotecznym.

Post~powanie 0 udzielenie zam6wienia prowadzone jest w trybie obowiqzujqcej zasady konkurencyjnosci wymaganej przy

realizacji projekt6w w oparciu 0 Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatk6w w ramach Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Sp6jnosci na lata 2014 - 2020 z dnia 191ipca

2017 r., bez stosowania procedur okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zam6wien publicznych (t.j. Dz.

U. z 2017 r., poz. 1579 z pazn. zm.).

I. Zamawiajqcy: Centrum Integracji Spotecznej w Strzyiowie, ul. Witosa 14A, 38-100 Strzyi6w, NIP: 819-16-66-977,

REGON: 365899147.

Oostawa artykut6w spoiywczych do Centrum Integracji Spotecznej w Strzyiowie, na potrzeby przygotowywania

positk6w dla Uczestnik6w zaj~c z zakresu reintegracji spoteczno - zawodowej prowadzonej w Centrum (kod CPV

15000000-8 - produkty og6lnospoiywcze) w okresie 29.10.2018 r. - 30.06.2019 r., przy czym w okresie 29.10.2018

r. - 31.03.2019 r., dostawa obejmie dostarczanie artykut6w spoiywczych w ilosci umoiliwiajqcej przygotowywanie

positk6w dla max. 24 os6b, natomiast w okresie 01.04- 30.06.2019 r., dla max. 18 os6b.

Zgodnie z zapisami art. 14 ustA Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 0 zatrudnieniu socjalnym (Oz. U. z 2016 r., poz.

1828 z poin. zm.), Uczestnikom zaj~c w Centrum przystuguje nieodptatnie jeden positek dZiennie w trakcie pobytu.

III. Miejsce realizacji zam6wienia (dostawy): Centrum Integracji Spotecznej w Strzyiowie, ul. Witosa 14A, 38-100

Strzyi6w tub inne znajdujqce si~ na terenie Strzyiowa, wskazane przez Zamawiajqcego.

IV. Uczestnicy Projektu: 24 osoby (17 Kobiet, 7 M~iczyzn) 0 kt6rych mowa wart. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 13.06.2003

r. 0 zatrudnieniu socjalnym (Oz. U. z 2016 r., poz. 1828, z pazn. zm.), kt6rzy podlegajq wykluczeniu spotecznemu i ze

wzgl~du na swojq sytuacj~ iyciowq nie Sq w stanie wtasnym staraniem zaspokoic swoich podstawowych potrzeb

iyciowych i znajdujq si~ w sytuacji powodujqcej ub6stwo oraz uniemoiliwiajqcej lub ograniczajqcej uczestnictwo

w iyciu zawodowym, spotecznym i rodzinnym, zamieszkatych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Gminy

Strzyi6w.

W zwiqzku z tym, ii posiadane przez Centrum zaplecze lokalowe nie obejmuje powierzchni magazynowych,

umoiliwiajqcych przechowywanie znacznych ilosci artykut6w spoiywczych, konieczne jest zapewnienie

sukcesywnych dostaw produkt6w. Harmonogram dostaw zostanie ustalony wsp61nie z Zamawiajqcym, zgodnie

z jego potrzebami, w oparciu 0 tygodniowe menu. Zamawiajqcy zastrzega sobie sobie moiliwosc zmiany ilosci

dostawy produkt6w planowanych na dany dzien z przyczyn niezaleinych od niego np. zgtaszane absencje

Uczestnik6w, przerwania/rezygnacje/zakonczenia udziatu w projekcie. Oostawy realizowane b~dq w dni

robocze, tj. od poniedziatku do piqtku.

Wnioskodawca: Gmina Strzyi6w, ul. Przeclawczyka 5, 38 -100 Strzyi6w,
tel. (17) 27 61 354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzyzow.pl

Organizator dzialan projektowych: Centrum Integracji Spolecznej w Strzyiowie, ul. Witosa 14A,38 -100 Strzyi6w,
tel. 535976983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzow.pl
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W zwiqzku z brakiem moiliwosci oszacowania konkretnych ilosci poszczeg61nych artykut6w spoiywczych, poniisze

zestawienie zostato przygotowane w spos6b szacunkowy w celu wytonienia wykonawcy, kt6ry dostarczy artykuty

iywnosciowe w najkorzystniejszej cenie, natomiast wskazane przyktadowe produkty jak r6wniei ich ilosc, majq

umoiliwic por6wnanie ztoionych ofert. Zamawiajqcy zastrzega sobie moiliwosc zakupu r6wniei produkt6w innych

nii wymienione w zestawieniu, w sytuacji uczestnictwa w zaj~ciach Centrum os6b a specjalnych potrzebach

iywieniowych wynikajqcych z r6inego rodzaju schorzen czy tei alergii, a wyst~powanu kt6rych Zamawiajqcy nie

posiada wiedzy w momencie ogtaszania zapytania.

lp. Nazwa artykutu spoiywczego Jednostka miary

I WARZYWA SWIEiE

1 ziemniaki kg

2 cebula biata kg

3 cebula czerwona kg

4 og6rek szklarniowy kg

5 og6rek gruntowy kg

6 pomidor czerwony kg

7 papryka czerwona kg

8 papryka zielona kg

9 pietruszka korzen kg

10 pietruszka natka p~czek

11 marchewka kg

12 koper p~czek

13 szczypior p~czek

14 pieczarki kg

15 wtoszczyzna suszona mix kg

16 groch tuskany kg

17 kapusta pekinska szt.

18 kapusta biata szt.

19 kapusta czerwona szt.

20 kalafior szt.

21 satata zielona szt.

22 satata lodowa szt.

23 mix satat (np. roszpunka, jarmui, rukola) 150g opakowanie

24 brokut szt.

25 czosnek szt.

26 seier korzenny kg

27 cukinia kg

28 fasola "Jas" sredni kg

29 kalarepa kg

30 dynia kg

31 soczewica kg

32 rabarbar kg

Wnioskodawca: Gmina Strzyi6w, ul. Przeclawczyka 5,38 -100 Strzyi6w,
tel. (17) 27 61354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzyzow.pl

Organizator dziatan projektowych: Centrum Integracji Spotecznej w Strzyiowie, ul. Witosa 14A,38 -100 Strzyi6w,
tel. 535976983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzow.pl
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1I0WOCE SWIEZE
.....

33 banan kg

34 jabtko ~ kg

35 cytryna kg

36 pomarancz kg

37 truskawki kg

38 winogrono jasne kg

39 winogrono ciemne kg

40 gruszka kg

41 mandarynki kg

42 bor6wki kg
<

IUWARZYWA KONSERWOWEj:MROZPNE!SOSZONE··
i""

:'1

43 kukurydza konserwowa 340 g puszka

44 groszek konserwowy 400 g puszka

45 fasola czerwona konserwowa 400 g puszka

46 og6rek konserwowy 3 kg opakowanie

47 kapusta kiszona 0,5 kg opakowanie

48 pieczarka marynowana 1,5 kg opakowanie

49 oliwki czarne 0,9 kg opakowanie

50 oliwki zielone 0,9 kg opakowanie

51 papryka marynowana 4,5 kg opakowanie

52 wtoslczyzna paski z porem mrolonka 2,5 kg opakowanie

53 szpinak mrolony 2,5 kg opakowanie

54 groszek mrolony 2,5 kg opakowanie

55 fasola szparagowa mrolona 2,5 kg opakowanie

56 kalafior mrolony 2,5 kg opakowanie

57 brokut mrolony 2 kg opakowanie
.. . .. ..IV OWOCE KONSERWOWEj:MROZONEj:SUSZONE

58 brzoskwinia 850 g puszka

59 ananas 560 g puszka

60 rodzynki kg

61 wi6rki kokosowe 100 g opakowanie

62 ptatki migdatowe 250 g opakowanie

63 bakalie kg

64 pestki stonecznika kg

65 pestki dyni kg

66 orzech wtoski kg

67 sezam kg

68 mieszanka kompotowa mrolonka 2,5 kg opakowanie
.... . ... .

·•·•.·.•·..·VTlUSZCZE .;.

69 olej rzepakowy 51 butelka

70 smalec kostka

71 masto 82% 200 g kostka

72 margaryna 250 g kostka
·VIJAJAJ ••.•A ••• ;· ••. . ;Y 55 .

.; ..};; .

73 jaja 10 sztuk opakowanie

Wnioskodawca: Gmina Strzyi6w, ul. Przedawczyka 5, 38 -100 Strzyi6w,
tel. (17) 27 61354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzyzow.pl

Organizator dzialan projektowych: Centrum Integracji Spolecznej w Strzyiowie, ul. Witosa 14A,38 -100 Strzyi6w,
tel. 535976983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzow.pl
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74 ser biaty kg

75 ser iotty kg

76 mozarella kg

77 feta 270 g ~ opakowanie

78 smietana 30% 5zt.

79 smietana 18% 5zt.

80 mleko 2% karton
" VII PRODUKTY SYPKIE!SUCHE

81 kakao naturalne 100 g opakowanie

82 kasza manna kg

83 kasza gryczana kg

84 kasza j~czmienna kg

85 mqka pszenna kg

86 mqka kukurydziana kg

87 mqka gryczana kg

88 mqka ziemniaczana kg

89 makaron spaghetti kg

90 makaron pene/swiderki/wstqiki kg

91 makaron lasagne kg

92 makaron muszle (duie) kg

.VIII PRZETWORY I SlODYCZE

93 czekolada gorzka 100 g min.70% kakao szt.

94 czekolada mleczna 100 g szt.

95 diem truskawka/wisnia/porzeczka 280 g stoik
....

IX RYBY I OWOCE MORZA.

96 mintaj kostka mroiona kg

97 mintaj ptaty mroiony kg

98 dorsz mroiony kg

99 tunczyk w kawatkach w sosie wtasnym 170 g puszka

100 tunczyk w kawatkach w oleju 170 g pU5zka

X MI~SO I W~DlINY

101 schab bez kosci kg

102 topatka wieprzowa kg

103 filet z kurczaka kg

104 filet z indyka kg

105 pol~dwiczki wieprzowe kg

106 udko drobiowe kg

107 kark6wka bez kosci kg

108 boczek w~dzony kg

109 stonina kg

110 kosci kulinarne kg

111 szynka konserwowa kg

112 kabanosy wieprzowo- drobiowe kg

113 szynka drobiowa kg

114 kietbasa wiejska kg

115 flaki wotowe kg

Wnioskodawca: Gmina Strzyiow, ul. Przeclawczyka 5, 38 -100 Strzyiow,
tel. (17) 27 61354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzyzow.pl

Organizator dziatan projektowych: Centrum Integracji Spotecznej w Strzyiowie, ul. Witosa 14A,38 -100 Strzyiow,
tel. 535976983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzQw.pl
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XI PRZYPRAWY!INNE

116 s61 kuchenna kg

117 przyprawa uniwersalna - suszone warzywa i s61 kg

118 ziele angielskie 50 g opakowanie

119 lisc laurowy 50 g opakowanie

120 pieprz ziotowy mielony 50 g opakowanie

121 pieprz czarny mielony 50 g opakowanie

122 pieprz czarny ziarnisty 50 g opakowanie

123 maggi 51 opakowanie

124 bulion z kury 12 kostek opakowanie

125 bulion wotowy 12 kostek opakowanie

126 cukier kg

127 ielatyna 50 g opakowanie

128 papryka slodka 50 g opakowanie

129 papryka ostra 50 g opakowanie

130 sos pieczeniowy ciemny 30 g opakowanie

131 sos pieczeniowy jasny 30 g opakowanie

132 ziota (np.oregano, tymianek, bazylia) 50 g opakowanie

133 koncentrat pomidorowy 850 ml min.30% opakowanie

134 majonez 11 stoik
ketchup lagodnyjpikantny 11bez konserwant6w, min.180 butelka
g pomidorow na 100 g ketchupu

135 .

136 musztarda kg

137 chleb pszenny szt.

138 butki pszenne szt.

139 woda mineralna niegazowana 51 butelka

a) 0 realizacj~ zamowienia mogq ubiegac si~ Wykonawcy dysponujqcy niezb~dnq wiedzq i doswiadczeniem,

potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,

b) wobec Wykonawcy nie wszcz~to post~powania 0 ogtoszenie likwidacji, upadlosci lub co do ktorego nie ogloszono

upadlosci.

VII. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do odstqpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie b~dzie w stanie

zrealizowac przedmiotu zamowienia. Wykonawcy z tego tytulu nle b~dq przyslugiwac jakiekolwiek roszczenia

finansowe w stosunku do Zamawiajqcego.

IX. Oferent zobowiqzany jest do podania w ofercie: ceny brutto za kaidy artykul spoiywczy wymieniony

w poszczegolnych cz~sciach (grupach produktow) uj~tych w zestawieniu produktow, uwzgl~dniajqc poniisze:

a) artukuly spoiywcze powinny zostac dostarczone do siedziby Centrum lub innego miejsca znajdujqcego si~ na

terenle Strzyiowa, wskazanego przez Zamawiajqcego, wlasnym transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko,

przy zachowaniu reiimow sanitarnych wymaganych dla przewozu iywnosci,

Wnioskodawca: Gmina Strzyzow, ul. Przectawczyka 5, 38 -100 Strzyzow,
tel. (17) 27 61354, e-mail: gmina@strzyzow.pl.www.strzyzow.pl

Organizator dziatan projektowych: Centrum Integracji Spotecznej w Strzyzowie, ul. Witosa 14A, 38 -100 Strzyzow,
tel. 535 976 983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzow.pl
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b) artykuty spoiywcze powinny odpowiadae normom jakosciowym wtasciwym dla danego rodzaju produktu, ktore

obowiqzujq na terenie Polski, posiadae pierwszq klas~ jakosci, bye swieie, 0 aktualnych terminach przydatnosci do

spoiycia. Data terminu przydatnosci powinna bye widoczna na opakowaniu i nie budzie wqtpliwosci. W przypadku

stwierdzenia, ii dostarczone artykuly spoiywcze nie spelniajq wskazanych kryteriow, Zamawiajqcy dokona zwrotu

otrzymanego towaru, zobowiqzujqc jednoczesnie Wykonawc~ do ponownego dostarczenia w danym dniu

artykulow spoiywczych spelniajqcych wszystkie normy. Wykonawca dokona wymiany towaru na wlasny koszt, nie

rOSZCZqCz tego tytulu praw do wyplaty dodatkowego wynagrodzenia ze strony Zamawiajqcego,

c) podana cena winna obejmowae wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia wtgcznie z tymi, ktore

obcigiatyby Zamawiaiacego, a zatem naleiy uwzgl~dnie np. sezonowose niekt6rych produkt6w oraz wahania ich

cen, moiliwy wzrost cen paliwa, czy tei koszt6w zatrudnienia pracownik6w. Podana w ofercie cena

poszczeg61nvch artvkut6w, bedzie obowiazvwata przez catv okres twania umowv i nie bedzie podlegata

zwiekszeniu.

1) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej.

2) Oswiadczenie Oferenta, w kt6rym deklaruje on cz~stotliwose dostaw artykut6w spoiywczych - wedlug wzoru

stanowiqcego zalqcznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3) Oswiadczenie 0 braku powiqzan osobowych lub kapitatowych pomi~dzy Oferentem a Zamawiajqcym - wedlug

wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

XII. Opis kryteri6w, kt6rymi Zamawiajilcy b~dzie kierowat si~ przy wyborze oferty wraz z informacjil 0 wagach

punktowych lub procentowych przypisanych do poszczeg61nych kryteri6w oraz sposob6w przyznawania

punktacji za spetnienie danego kryterium:

1) Kryteria oceny ofert:

a) Cena - 60%;

b) Cz~stotliwose dostaw artykul6w spoiywczych - 40%.

Kryterium "cena" - poszczegolnym Wykonawcom zostanq przyznane punkty za cen~ brutto w skali 1:60,
obliczone wg wzoru:

najniisza oferowana cena brutto
C= --------------------------------------------------------x 60 Pkt.

cena oferty badanej brutto

Kryterium "cz~stotliwose dostaw artykutow spoiywczych" - poszczegolnym Oferentom zostanq przyznane
punkty za cz~stotliwose dostaw artykulow spozywczych w skali 1: 40, obliczone zgodnie z regulq:

Oferent moie otrzymae maksymalnie 100 pkt. Wartose punktowq podaje si~ w zaokrqgleniu do dwoch miejsc po
przecinku.

Wnioskodawca: Gmina Strzyi6w, ul. Przedawczyka 5,38 -100 Strzyi6w,
tel. (17) 27 61354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzyzow.pl

Organizator dziatan projektowych: Centrum Integracji Spotecznej w Strzyiowie, ul. Witosa 14A,38 -100 Strzyi6w,
tel. 535 976 983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzow.pl
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Zamawiajqcy udzieli zamowienia Oferentowi, ktory otrzyma najwyiszq ilose punktow majqc na uwadze powyisze
kryteria.

XIII. Sposob przygotowania oferty: Ofert~ sporzqdzie naleiy na druku "FORMULARZ OFERTOWY" (stanowiqcym

zalqcznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego), w j~zyku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypelniajqc

niescieralnym atramentem lub dtugopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna bye podpisana przez

Oferenta lub osob~ upowainionq do reprezentowania Oferenta. W przypadku petnomocnikow, oraz cztonkow

organow osob prawnych naleiy dotqczye petnomocnictwo iflub odpis z wtasciwego rejestru.

XIV. Informacje 0 charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym: Zamowienie udzielane jest

w trybie zapytania ofertowego. Ztoienie oferty nie powoduje powstania iadnych zobowiqzan wobec stron. Oferty

Sq przygotowywane na koszt Oferent6w.

1) Zamawiajqcy zastrzega sobie moiliwose zmiany lub uzupetnienia tresci zapytania ofertowego przed terminem
sktadania ofert. Informacja 0 wprowadzeniu zmiany lub uzupetnieniu tresci zapytania ofertowego zostanie
niezwtocznie opublikowana na wtasciwej stronie internetowej:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeurope jskie .gov. pl. www.cisstrzyzow.pl/zamowienia-publiczne/ oraz
www.bip.strzyzow.pl.

4) Zamawiajqcy zabrania dokonywania jakichkolwiek modyfikacji tresci dokumentu, za wyjqtkiem miejsc stuiqcych do

wypetnienia oferty.

5) Zamawiajqcy dokona oceny spetnienia warunkow udziatu w post~powaniu poprzez zastosowanie kryterium

spetnia-nie spetnia tj. zgodnie z zasadq czy dokumenty zostaty zatqczone do oferty i czy spetniajq okreslone

w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak ktoregokolwiek z wymaganych oswiadczen lub dokumentow lub

zalqczenie ich w niewtasciwej formie lub niezgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszym zapytaniu

ofertowym, b~dzie skutkowato wykluczeniem Oferenta z udziatu w post~powaniu. Zamawiajqcy zastrzega sobie

prawo dokonania zmian warunkow zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a takie jego odwotania

oraz zakonczenia post~powania bez wyboru ofert, w szczegolnosci w przypadku, gdy wartose oferty przekracza

wielkose srodkow finansowych przeznaczonych przez Zamawiajqcego na sfinansowanie zamowienia.

6) Zamawiajqcy udzieli zamowienia Oferentowi, ktorego oferta odpowiada wymogom zawartym w zapytaniu

ofertowym i zostanie oceniona wg podanych kryteriow wyboru jako najkorzystniejsza - uzyskujqc najwyiszq liczb~

punktow.

7) W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Oferenta, Zamawiajqcy moie zawrzee umow~

z Oferentem, kt6ry spetnia wymagania zapytania ofertowego i ktorego oferta uzyskata kolejno najwyiszq liczb~

punkt6w.

8) Jeieli Zamawiajqcy nie b~dzie mogl wybrae najkorzystniejszej oferty ze wzgl~du na to, ie ztoione oferty uzyskaty

takq samq liczb~ punktow Zamawiajqcy moie wezwae Oferentow, ktorzy zloiyli te oferty, do ztoienia

w terminie okreslonym przez Zamawiajqcego ofert dodatkowych. Oferenci sktadajqcy oferty dodatkowe nie mogq

zaoferowae ceny wyiszej nii zaoferowana w ztoionej ofercie.

10) Z post~powania 0 udzielenie zamowienia wykluczeniu podlegajq' Oferenci, ktorzy Sq powiqzani osobowo lub

kapitalowo z Zamawiajqcym. Przez powiqzania osobowe lub kapitatowe rozumie si~ wzajemne powiqzania mi~dzy

Wnioskodawca: Gmina Strzyiow, ul. Przedawczyka 5, 38 -100 Strzyiow,
tel. (17) 27 61354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzyzow.pl

Organizator dzialan projektowych: Centrum Integracji Spolecznej w Strzyiowie, ul. Witosa 14A,38 -100 Strzyiow,
tel. 535 976 983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzow.pl

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeurope
http://www.cisstrzyzow.pl/zamowienia-publiczne/
http://www.bip.strzyzow.pl.
mailto:gmina@strzyzow.pl,
http://www.strzyzow.pl
mailto:kierownikcis@strzyzow.pl,
http://www.cisstrzyzow.pl
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Zamawiajqcym lub osobami upowaznionymi do zaciqgania zobowiqzan w imieniu Zamawiajqcego lub osobami

wykonujqcymi w imieniu Zamawiajqcego czynnosci zwiqzane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy

a Wykonawcq, polegajqce w szczeg61nosci na:

a) uczestniczeniu w sp6ke jako wsp61nik sp6tki cywilnej lub sp6tki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziat6w lub akcji;

c) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta, petnomocnika;

d) pozostawaniu w zwiqzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiqzany jest dotqczye do oferty oswiadczenie 0 braku w/w powiqzan wedtug wzoru stanowiqcego
Zatqcznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

1) osobiscie w Centrum Integracji Spotecznej w Strzyzowie, ul. Witosa 14A, 38-100 Strzyz6w od poniedziatku

do piqtku w godz. 7.00 -15.00, w ostatnim dniu sktadania ofert, do godz. 14.00.

2) przestae pocztq/kurierem na w/w adres Centrum Integracji Spotecznej w Strzyzowie w nieprzekraczalnym

terminie do dnia 25.10.2018 r. do godz. 14.00 (decyduje data wptywu dokumentow do siedziby

ZamawiajC}cego). Otwarcie ofert nastqpi 26.10.2018 r. 0 godz. 08.00.
Osoba do kontaktu z Oferentami: Beata Turek-Mika - Kierownik CIS w Strzyzowie/Koordynator projektu,
tel.: 535 976 983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl.

Oferty sktadane osobiscie lub pocztq/kurierem powinny bye umieszczone w zamkni~tej kopercie, na kt6rej nalezy
umiescie napis: JJOferta na dostaw«: artykutow spozywczych do CIS w Strzyzowie w ramach projektu Strzyzowskie
Centrum Integracji Spotecznej - II edycja nr RPPK.08.01.00-18-0076/16JJ

•

Na kopercie obowiazkowo nalezy umiescie dane kontaktowe Oferenta, tj. w szczeg6lnosci, nazw~, ad res, numer
telefonu.

zmiana terminu rozpocz~cia realizacji umowy, zakresu przedmiotu umowy lub sposobu wykonywania przedmiotu

umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodo'wana moze bye okolicznosciami

zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunk6w faktycznych wptywajqcych na zakres
lub spos6b wykonywania przedmiotu umowy. , KIEROWNIK

eerp; lnlegraCjlSpofeczneJ
w~Dwie t.', J i-t{nO. - u..t:..O~ /; -mgr Beata Turpk-Mika

18.10.2018 r .
(data, pod pis Zamawiajqcego)

Wnioskodawca: Gmina Strzyiow, ul. Przeclawczyka 5, 38 - 100 Strzyiow,
tel. (17) 27 61 354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzYlOw.pl

Organizator dzialan projektowych: Centrum Integracji Spolecznej w Strzyiowie, ul. Witosa 14A, 38 -100 Strzyiow,
tel. 535 976 983, e-mail: kierownikcis@strzYlOw.pl, www.cisstrzyzow.pl

mailto:kierownikcis@strzyzow.pl.
mailto:gmina@strzyzow.pl,
http://www.strzYlOw.pl
mailto:kierownikcis@strzYlOw.pl,
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W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zamawiajqcego: Centrum Integracji Spotecznej w Strzyzowie, dotyczqce dostawy
artykut6w spozywczych do CIS w Strzyzowie w ramach projektu "Strzyzowskie Centrum Integracji Spotecznej - II edycja" nr
RPPK.08.01.00-18-0076/16 dofinansowanego ze srodk6w Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Os priorytetowa VIII Integracja spoteczna Dziatanie 8.1. Aktywna integracja os6b
zagrolonych ub6stwem lub wykiuczeniem spotecznym, sktadam nast~pujqCq ofert~ cenowq na zrealizowanie przedmiotu
zam6wienia okreslonego szczeg6towo w zapytaniu ofertowym:

Lp. Nazwa artykutu spozywczego Jednostka miary Cena jednostkowa brutto
(zgodnie z jednostkCj miary)

I WARZYWA SWIEZE

1 ziemniaki kg

2 cebula biala kg

3 cebula czerwona kg

4 og6rek szklarniowy kg

5 og6rek gruntowy kg

6 pomidor czerwony kg

7 papryka czerwona kg

8 papryka zielona . kg

9 pietruszka korzen kg

10 pietruszka natka p~czek

11 marchewka kg

12 koper p~czek

13 szczypior p~czek

14 pieczarki kg

15 wloszczyzna suszona mix kg

16 groch luskany kg

17 kapusta pekinska szt.

18 kapusta biata szt.

19 kapusta czerwona szt.

20 kalafior szt.

21 satata zielona szt.

22 salata lodowa szt.

23 mix satat (np. roszpunka, jarmul, rukola) 150 g opakowanie

24 brokul szt.

Wnioskodawca: Gmina Strzyi6w, ul. Przectawczyka 5, 38 -100 Strzyi6w,
tel. (17) 27 61354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzyzow.pl

Organizator dziatan projektowych: Centrum Integracji Spotecznej w Strzyiowie, ul. Witosa 14A,38 -100 Strzyi6w,
tel. 535 976 983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzow.pl
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http://www.strzyzow.pl
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25 czosnek szt.

26 seier korzenny kg

27 cukinia kg

28 fasola "Jas" sredni kg

29 kalarepa kg

30 dynia kg

31 soczewica kg

32 rabarbar kg

Podsumowanie I warzywa swieie (suma cen jednostkowych brutto)

II OWOCE SWIEiE ,
33 banan kg

34 jabtko kg

35 cytryna kg

36 pomarancz kg

37 truskawki kg

38 winogrono jasne kg

39 winogrono ciemne kg

40 gruszka kg

41 mandarynki kg

42 bor6wki kg

Podsumowanie II owoce swieie (suma cen jednostkowych brutto)

III WARZYWA KONSERWOWE/MROioNE/SUSZONE

43 kukurydza konserwowa 340 g puszka

44 groszek konserwowy 400 g puszka

45 fasola czerwona konserwowa 400 g puszka

46 og6rek konserwowy 3 kg opakowanie

47 kapusta kiszona 0,5 kg opakowanie

48 pieczarka marynowana 1,5 kg opakowanie

49 oliwki czame 0,9 kg opakowanie

50 oliwki zielone 0,9 kg opakowanie

51 papryka marynowana 4,5 kg opakowanie

52 wtoszczyzna paski z porem mroionka 2,5 kg opakowanie

53 szpinak mroiony 2,5 kg opakowanie

54 groszek mroiony 2,5 kg opakowanie

55 fasola szparagowa mroiona 2,5 kg opakowanie

56 kalafior mroiony 2,5 kg opakowanie

57 brokut mroiony 2 kg opakowanie
Podsumowanie III warzywa konserwowe/mroione/suszone

(suma cen jednostkowych brutto)

IV OWOCE KONSERWOWE/MROioNE/SUSZONE

58 brzoskwinia 850 g puszka

59 ananas 560 g puszka

60 rodzynki kg

61 wi6rki kokosowe 100 g opakowanie

62 ptatki migdatowe 250 g opakowanie

63 bakalie kg

Wnioskodawca: Gmina Strzyiow, ul. Przeclawczyka 5, 38 -100 Strzyiow,
tel. (17) 27 61 354, e-mail: gmina@strzyzDw.pl, www.strzyzow.pl

Organizator dziatan projektowych: Centrum Integracji Spotecznej w Strzyiowie, ul. Witosa 14A, 38 -100 Strzyiow,
tel. 535976983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzow.pl
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64 pestki slonecznika kg

65 pestki dyni kg

66 orzech wloski kg

67 sezam kg

68 mieszanka kompotowa mroionka 2,5 kg opakowanie
Podsumowanie IV owoce konserwowe/mrolone/suszone

(suma cen jednostkowych brutto)
.

. V TlUSZCZE ", .. . ". .c
69 olej rzepakowy 51 butelka

70 smalec kostka

71 maslo 82% 200 g kostka

72 margaryna 250 g kostka

Podsumowanie V Uuszcze (suma cen jednostkowych brutto)

VI JAJA I NABIAt ...i·
73 jaja 10 sztuk opakowanie

74 ser bialy kg

75 ser ialty kg

76 mozarella kg

77 feta 270 g opakowanie

78 smietana 30% szt.

79 smietana 18% szt.

80 mleko 2% karton

Podsumowanie VI jaja i nabiat (suma cen jednostkowych brutto)

VII PRODUKTY SYPKIE/SUCHE
c.

81 kakao naturalne 100 g opakowanie

82 kasza manna kg

83 kasza gryczana kg

84 kasza j~czmienna kg

85 mqka pszenna kg

86 mqka kukurydziana , kg

87 mqka gryczana kg

88 mqka ziemniaczana kg

89 makaron spaghetti kg

90 makaron pene/swiderki/wstqiki kg

91 makaron lasagne kg

92 makaron muszle (duie) kg

Podsumowanie VII produkty sypkie/suche (suma cen jednostkowych brutto)

VIII PRZETWORY I SlODYCZE

93 czekolada gorzka 100 g min.70% kakao szt.

94 czekolada mleczna 100 g szt.

95 diem truskawka/wisnia/porzeczka 280 g sloik
Podsumowanie VIII przetwory i stodycze (suma cen jednostkowych brutto)

IX RYBY I OWOCE MORZA ...

96 mintaj kostka mroiona kg

97 mintaj platy mroiony kg

Wnioskodawca: Gmina 5trzyiow, ul. Przec!awczyka 5,38 -100 5trzyiow,
tel. (17) 27 61354, e-mail: gmina@strzyzow.pl.www.strzyzow.pl

Organizator dzialan projektowych: Centrum Integracji 5polecznej w 5trzyiowie, ul. Witosa 14A, 38 -100 5trzyiow, \
tel. 535 976 983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzow.pl ~ ~

mailto:gmina@strzyzow.pl.www.strzyzow.pl
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98 dorsz mroiony kg

99 tunczyk w kawalkach w sosie wlasnym 170 g puszka

100 tunczyk w kawalkach w oleju 170 g puszka

Podsumowanie IX ryby i owoce morza (suma cen jednostkowych brutto)

X MI~SO I W~DLlNY

101 schab bez kosci kg

102 lopatka wieprzowa kg

103 filet z kurczaka kg

104 filet z indyka kg

105 pol~dwiczki wieprzowe kg

106 udko drobiowe kg

107 kark6wka bez kosci kg

108 boczek w~dzony kg

109 slonina kg

110 kosci kulinarne kg

111 szynka konserwowa kg

112 kabanosy wieprzowo- drobiowe kg

113 szynka drobiowa kg

114 kielbasa wiejska kg

115 flaki wolowe kg

Podsumowanie X mi~so iw~dliny (suma cen jednostkowych brutto)

<' .. XI PRZYPRAWY/INNE

116 s61kuchenna kg

117 przyprawa uniwersalna - suszone warzywa i s61 kg

118 ziele angielskie 50 g opakowanie

119 Iisc laurowy 50 g opakowanie

120 pieprz ziolowy mielony 50 g opakowanie

121 pieprz czarny mielony 50 g opakowanie

122 pieprz czarny ziarnisty 50 g opakowanie

123 maggi 51 opakowanie

124 bulion z kury 12 kostek opakowanie

125 bulion wolowy 12 kostek opakowanie

126 cukier kg ,
127 ielatyna 50 g opakowanie

128 papryka slodka 50 g opakowanie

129 papryka ostra 50 g opakowanie

130 sos pieczeniowy ciemny 30 g opakowanie

131 sos pieczeniowy jasny 30 g opakowanie

132 ziola (np.oregano, tymianek, bazylia) 50 g opakowanie

133 koncentrat pomidorowy 850 ml min.30% opakowanie

134 majonez 11 sloik
135 ketchup tagodny/pikantny 11bez konserwant6w, butelka

min.180 g pomidor6w na 100 g ketchupu

136 musztarda kg

137 chleb pszenny szt.

Wnioskodawca: Gmina Strzyi6w, ul. Przeclawczyka 5, 38 -100 Strzyi6w,
tel. (17) 27 61354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzyzow.pl

Organizator dzialari projektowych: Centrum Integracji Spolecznej w Strzyiowie, ul. Witosa 14A, 38 -100 Strzyi6w,
tel. 535 976 983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzow.pl
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1381 butki pszenne szt.

1391 woda mineralna niegazowana 51 butelka

Podsumowanie XI przyprawY/inne (suma cen jednostkowych brutto)

Suma cen jednostkowych wszystkich grup

1. Oswiadczam, ie zapoznatem/am si~ z warunkami zapytania ofertowego Zamawiajqcego i nie wnosz~ do niego

iadnych zastrzeien oraz ie zdobytem/am konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty.

2. Oswiadczam, ie uwaiam si~ za zwiqzanego/q niniejszq ofertq przez okres 30 dni kalendarzowych liczqc od dnia

uplywu terminu skladania ofert. Ofert~ niniejszq skladam/y na kolejno ponumerowanych stronach.

3. Oswiadczam, ii w przypadku wyboru przez Zamawiajqcego niniejszej oferty zobowiqzuj~ si~ do podpisania umowy

w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajqcego.

4. Oswiadczam, ii wszystkie informacje zamieszczone w ofercie Sq aktualne prawdziwe oraz spetniam wszelkie

kryteria wymagane Zapytaniem ofertowym, a w szczeg6lnosci:

1. Posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jeieli ustawy naktadajq obowiqzek
posiadania takich uprawnien;

Wnioskodawca: Gmina Strzyzow, ul. Przec/awczyka 5, 38 -100 Strzyzow,
tel. (17) 27 61354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzyzow.pl

Organizator dziatan projektowych: Centrum Integracji Spotecznej w Strzyzowie, ul. Witosa 14A,38 -100 Strzyzow,
tel. 535976983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzow.pl
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Oswiadczam, ie dostawa artykut6w spoiywczych na potrzeby Centrum Integracji Spotecznej w Strzyiowie b~dzie
realizowana*:

a) 2 razy w tygodniu - D

b) 3 razy w tygodniu - D

c) 5 razy w tygodniu - D

Wnioskodawca: Gmina Strzyiow, ul. Przeclawczyka 5, 38 - 100 Strzyiow,
tel. (17) 27 61354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzyzow.pl

Organizator dzialan projektowych: Centrum Integracji Spolecznej w Strzyiowie, ul. Witosa 14A, 38 -100 Strzyzow,
tel. 535976983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzow.pl

mailto:gmina@strzyzow.pl,
http://www.strzyzow.pl
mailto:kierownikcis@strzyzow.pl,
http://www.cisstrzyzow.pl


i Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

~
PODKARPACKIE

-- ",;,. Wojew6dzki Urzqd Pracy
r w Rzeszowie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoleczny U". ., .

• *• * •

Zat'lcznik nr 3 - Wzer oswiadczenia 0 braku powi'lzan osobowych lub kapitafowych pomi~dzy Oferentem
a Zamawiaj'lcym.

Oferent:
Imie; i nazwisko/Nazwa firmy:

Niniejszym o5wiadczam, ie:
nie jestem powiqzany osobowo lub kapitatowo z Zamawiajqcym*
Centrum Integracji Spotecznej w Strzyiowie,
ul. Witosa 14A, 38-100 Strzyiew

* Przez powiqzania osobowe lub kapitafowe rozumie sie; wzajemne powiqzania mi~dzy Zamawiajqcym lub osobami
upowainionymi do zaciqgania zobowiqzan w imieniu Zamawiajqcego lub osobami wykonujqcymi w imieniu Zamawiajqcego
czynnosci zwiqzane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcq, polegaj'lce w szczegolnosci na:

1. uczestniczeniu w spoke jako wspolnik spotki cywilnej lub spotki osobowej;

2. posiadaniu co najmniej 10% udziatow lub akcji;

3. pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta, petnomocnika;

4. pozostawaniu w zwiqzku matienskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w Iinii prostej,

pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wnioskodawca: Gmina Strzyiow, ul. Przeclawczyka 5, 38 - 100 Strzyiow,
tel. (17) 27 61 354, e-mail: gmina@strzyzow.pl, www.strzyzow.pl

Organizator dziatari projektowych: Centrum Integracji Spotecznej w Strzyiowie, ul. Witosa 14A, 38 -100 Strzyi6w,
tel. 535 976 983, e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl, www.cisstrzyzow.pl
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