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Zaproszenie z dnia 03.01.2022 r. do złożenia oferty cenowej  
na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do CIS w Strzyżowie 

 

Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert 

cenowych na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do CIS w Strzyżowie.  

Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Zamawiający 

prowadzi postępowanie w ramach procedury rozeznania rynku, zgodnie z wewnętrznym regulaminem 

jednostki dot. zamówień, których wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art.2 ust 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

I. Zamawiający: Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie, ul. Witosa 14A, 38-100 Strzyżów, NIP: 819-

16-70-789, REGON: 383945212. 

II. Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Centrum Integracji Społecznej 

w Strzyżowie.  

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Dostawa artykułów spożywczych do Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie, na potrzeby 

przygotowywania posiłków dla Uczestników reintegracji społeczno – zawodowej prowadzonej  

w Centrum (dominujące kody CPV: 15000000-8 oraz 03000000-1) w okresie od dnia podpisania umowy 

do 31.12.2022 r., przy czym dostawa obejmie dostarczanie artykułów spożywczych w ilości 

umożliwiającej przygotowywanie posiłków dla max. 15 osób dziennie.  

1. Specyfikacja asortymentowa: 

Szczegółowa lista artykułów spożywczych stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość zakupu również produktów innych niż wymienione w zestawieniu, np. w sytuacji 

uczestnictwa w zajęciach Centrum osób o specjalnych potrzebach żywieniowych wynikających z różnego 

rodzaju schorzeń czy też alergii, o występowaniu których Zamawiający nie posiada wiedzy w momencie 

ogłaszania zaproszenia.  

2. Jakość zaproponowanych produktów: 

Artykuły spożywcze powinny odpowiadać normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju 

produktu, które obowiązują na terenie Polski oraz posiadać pierwszą klasę jakości, być świeże, o aktualnych 
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terminach przydatności do spożycia. Data terminu przydatności powinna być widoczna na opakowaniu i nie 

budzić wątpliwości. Produkty pakowane, powinny być zapakowane fabrycznie i dostarczane  

w nienaruszonych opakowaniach. W przypadku stwierdzenia, iż dostarczone artykuły spożywcze nie 

spełniają wskazanych kryteriów, Zamawiający dokona zwrotu otrzymanego towaru, zobowiązując 

jednocześnie Wykonawcę do ponownego dostarczenia w danym dniu artykułów spożywczych spełniających 

wszystkie normy. Wykonawca dokona wymiany towaru na własny koszt, nie roszcząc z tego tytułu praw do 

wypłaty dodatkowego wynagrodzenia ze strony Zamawiającego. 

3. Dostawa produktów: 

W związku z tym, iż posiadane przez Centrum zaplecze lokalowe nie obejmuje powierzchni 

magazynowych, umożliwiających przechowywanie znacznych ilości artykułów spożywczych, konieczne jest 

zapewnienie sukcesywnych dostaw produktów. Dostawy powinny być realizowane własnym transportem 

Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, przy zachowaniu reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu 

żywności, 1-2 razy w tygodniu, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, zgodnie ze zgłoszonym 

zapotrzebowaniem Zamawiającego (w formie mailowej lub telefonicznej), w oparciu o tygodniowe menu, 

przy czym ilość zamawianych produktów może być zwiększana lub zmniejszana przez Zamawiającego,  

w zależności od liczby Uczestników. Adres dostawy: ul Witosa 14A, 38-100 Strzyżów. 

4. Oferty częściowe: 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wybrane grupy produktów, które 

Oferent posiada w swojej ofercie. Nie dopuszcza się dzielenia zamówienia w ramach poszczególnych grup 

produktów. Pod uwagę będą brane tylko oferty, w których wycenione zostaną wszystkie pozycje w ramach 

danej grupy produktów. 

 
IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

 
Dostawa artykułów spożywczych przez okres 12 miesięcy, począwszy od dnia podpisania umowy do dnia 
31.12.2022 r.  

 
V. Forma, miejsce i termin składania ofert cenowych: 

 
1. W odpowiedzi na zaproszenie Zamawiającego ofertę cenową należy złożyć na druku „Formularz 

ofertowy” (stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zaproszenia), wraz ze specyfikacją asortymentową 
(stanowiącą zał. nr 2 do niniejszego zaproszenia) w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie 
wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. 

2. Oferty cenowe można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
kierownikcis@strzyzow.pl, pocztą tradycyjną/kurierem lub osobiście w siedzibie Centrum Integracji 
Społecznej w Strzyżowie, ul. Witosa 14 A, 38-100 Strzyżów, w terminie do dnia 10.01.2022 r. do 
godz. 10.00. 
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VI. Informacje dodatkowe: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną jako najkorzystniejszą ofertę 
cenową, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.  

2. Po wyborze Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych warunków 
zamówienia. 

3. Wykonawca wybrany do wykonania przedmiotowego zamówienia zobowiązany będzie przedstawić 
aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy przed 
dniem zawarcia umowy albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej. O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę  
z wyprzedzeniem. 

4. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu 
Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako 
tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona. 

5. Okres związania ofertą – 30 dni od upływu terminu złożenia oferty. 
6. Oferty przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za przedmiot zamówienia. 

W przypadku pytań, proszę o kontakt drogą elektroniczną: kierownikcis@strzyzow.pl lub pod numerem 
telefonu: 535 976 983. Informacji udziela bezpośrednio kierownik CIS w Strzyżowie, Pani Beata Turek-Mika. 

 
 

 

         Beata Turek-Mika 

……………………………………………………… 

(data, podpis i pieczęć Zamawiającego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy. 
2. Specyfikacja asortymentowa. 
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Załącznik nr 1 

 

Formularz ofertowy 

 
 
Nazwa Oferenta :   …………………………………………………………………………………………………………….….. 

Adres siedziby Oferenta:  ………………………………………………………………………………………………..……………… 

Nr telefonu Oferenta:        ………………………………………………………………………………………………………………. 

NIP:           ……………………………………………………………………………………………………………… 

W odpowiedzi na zaproszenie Zamawiającego - Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie z dnia 

03.01.2022 r. do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do CIS 

w Strzyżowie, spełniając wszystkie określone w zaproszeniu warunki realizacji przedmiotu zamówienia, 

przedstawiam następującą ofertę cenową: 

Łączna kwota netto:………………………………………………………………… 

Łączna kwota brutto:………………………………………………………………. 

(słownie brutto: ……………………………………………………………………………………i……………………….…/100), 

obliczona zgodnie z załączoną tabelą art. spożywczych (specyfikacją asortymentową). 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim sprzętem  

i osobami przygotowanymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Zostałem zapoznany z zakresem przedmiotu zamówienia oraz otrzymałem od Zamawiającego 

wyczerpujące informacje i wyjaśnienia potrzebne do sporządzenia oferty. 

3. W podanej cenie brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

4. Jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty złożenia oferty. 

 

 

    ........................................                       ....................................................................... 

( miejscowość, data )              (podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta) 
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Załącznik nr 2 

 

Specyfikacja asortymentowa 

 

Lp. Nazwa artykułu spożywczego Jednostka miary 
Cena 
jednostkowa 
netto 

Kwota 
podatku 
VAT (w zł) 

Kwota 
brutto 

I WARZYWA ŚWIEŻE 

1 ziemniaki stare kg       

2 ziemniaki młode kg       

3 cebula biała kg       

4 cebula czerwona kg       

5 ogórek szklarniowy kg       

6 ogórek gruntowy kg       

7 pomidor czerwony kg       

8 papryka czerwona kg       

9 papryka zielona kg       

10 papryka żółta kg       

11 pietruszka korzeń kg       

12 pietruszka natka pęczek       

13 marchewka kg       

14 koper pęczek       

15 szczypior pęczek       

16 pieczarki kg       

17 groch łuskany kg       

18 kapusta pekińska szt.       

19 kapusta włoska kg       

20 kapusta biała kg       

21 kapusta biała szt.       

22 kapusta czerwona kg       

23 kalafior szt.       

24 sałata zielona szt.       

25 sałata lodowa szt.       

26 kiełki rzodkiewki, brokuła, inne  50 g opakowanie       

27 
mix sałat (np. roszpunka, jarmuż, rukola) 50 
g opakowanie       

28 brokuł szt.       
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29 czosnek szt.       

30 seler korzenny kg       

31 cukinia kg       

32 fasola "Jaś" średni kg       

33 kalarepa szt.       

34 dynia kg       

35 soczewica kg       

36 rabarbar kg       

37 burak czerwony kg       

38 botwinka pęczek       

39 por szt.       

40 pomidor cherry 250 g opakowanie       

41 rzodkiewka pęczek       

42 szpinak świeży 200 g opakowanie       

43 awokado szt.       

44 sałata rzymska szt.       

45 burak ćwikłowy kg       

46 seler naciowy szt.       

Razem:       

II OWOCE ŚWIEŻE 

47 banan kg       

48 jabłko kg       

49 cytyna kg       

50 pomarańcz kg       

51 truskawki kg       

52 winogrono jasne kg       

53 winogrono ciemne kg       

54 gruszka kg       

55 mandarynki kg       

56 kiwi kg       

57 śliwka kg       

58 maliny kg       

59 borówki kg       

60 ananas  szt.       

61 brzoskwinie kg       

62 limonka szt.       

63 granat szt.       

Razem:       

III WARZYWA KONSERWOWE/MROŻONE/SUSZONE 

64 kukurydza konserwowa 340 g puszka       

65 groszek konserwowy 400 g puszka       
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66 pomidor czerwony 400 g puszka       

67 fasola czerwona konserwowa 400 g puszka       

68 ogórek konserwowy 850 g opakowanie       

69 ogórek kiszony 0,5 kg opakowanie       

70 kapusta kiszona 0,5 kg opakowanie       

71 pieczarka marynowana 850 g opakowanie       

72 oliwki czarne 0,9 kg opakowanie       

73 oliwki zielone 0,9 kg opakowanie       

74 papryka marynowana 850 g opakowanie       

75 włoszczyzna paski z porem mrożonka 2,5 kg opakowanie       

76 szpinak mrożony 2,5 kg opakowanie       

77 groszek mrożony 2,5 kg opakowanie       

78 fasola szparagowa mrożona 2,5 kg opakowanie       

79 kalafior mrożony 2,5 kg opakowanie       

80 brokuł mrożony 2 kg opakowanie       

81 chrzan 180 g słoik       

82 
zupa jarzynowa,zimowa,mieszanka 
warzywna 450 g opakowanie       

83 ciecierzyca 400 g puszka       

84 soczewica zielona 500 g opakowanie       

85 soczewica czerwona 500 g opakowanie       

86 włoszczyzna suszona mix 500 g opakowanie       

Razem:       

IV OWOCE KONSERWOWE/MROŻONE/SUSZONE 

87 brzoskwinia 850 g puszka       

88 ananas 560 g puszka       

89 rodzynki 100 g opakowanie       

90 wiórki kokosowe 100 g opakowanie       

91 płatki migdałowe 250 g opakowanie       

92 bakalie 500 g opakowanie       

93 pestki słonecznika 300 g opakowanie       

94 pestki dyni 100 g opakowanie       

95 orzech włoski kg       

96 sezam 300g opakowanie       

97 mieszanka kompotowa mrożonka 1 kg opakowanie       

98 wiśnie, truskawki mrożone 450 g opakowanie       

99 susz owocowy (świąteczny) 200 g opakowanie       

100 jabłka prażone 650 g  opakowanie       

101 grzyby suszone 40 g opakowanie       
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102 pasta kokosowa 500 g opakowanie       

103 mleczko kokosowe 500 g opakowanie       

Razem:       

V TŁUSZCZE 

104 olej rzepakowy 3l butelka       

105 smalec 200 g kostka       

106 masło 82% 200 g kostka       

107 margaryna 250 g kostka       

108 masło klarowane 500 g opakowanie       

109 oliwa z oliwek 1l butelka       

Razem:       

VI JAJA  

110 jaja 10 sztuk opakowanie       

Razem:       

VII NABIAŁ 

111 ser biały kg       

112 ser żółty prawdziwy kg       

113 mozarella kg       

114 feta 270 g opakowanie       

115 śmietanka 30% 500 g opakowanie       

116 śmietana 18% 380 g opakowanie       

117 śmietana 36% 400 ml opakowanie       

118 mleko 2% UHT 1 l karton       

119 kefir 2% 380 ml kubek       

120 jogurt naturalny 390 g kubek       

121 serek topiony 90 g kostka       

122 serek mascarpone 250 g opakowanie       

123 maślanka 500 ml opakowanie       

Razem:       

VIII PRODUKTY SYPKIE/SUCHE 

124 kakao naturalne 150 g opakowanie       

125 kasza manna kg       

126 kasza gryczana kg       

127 kasza gryczana (woreczki) 400 g opakowanie       

128 kasza jęczmienna kg       

129 kasza jaglana (woreczki) 400 g opakowanie       

130 kasza kuskus (woreczki) 400 g opakowanie       

131 kasza typu "kaszotto" 230 g opakowanie       

132 płatki kukurydziane 500 g opakowanie       

133 mąka pszenna kg       

mailto:kierownikcis@strzyzow.pl


 
 

 

Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie, ul. Witosa 14A, 38-100 Strzyżów 

www: cisstrzyzow.pl 

e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl 

 tel. : (+48) 535 976 983, 733 816 600 

 

134 mąka kukurydziana kg       

135 mąka gryczana kg       

136 mąka ziemniaczana kg       

137 makaron spagetti kg       

138 makaron pene/świderki/wstążki/łazanki kg       

139 makaron lasagne kg       

140 wafel opakowanie       

141 mleko w proszku kg       

142 makaron muszle (duże) kg       

143 ryż kg       

144 ryż (woreczki) 400 g opakowanie       

145 bułka tarta 0,5 kg kg       

Razem:       

IX PRZETWORY I SŁODYCZE 

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

147 czekolada mleczna 100 g szt.       

148 
dżem truskawka/wiśnia/porzeczka/ 
brzoskwinia 280 g słoik       

149 miód wielokwiatowy 400 g słoik       

150 syrop malinowy/wiśniowy 420 ml butelka       

151 masa kajmakowa 510 g puszka       

152 czekolada biała 100 g  szt.       

153 powidło śliwkowe 300 g słoik       

Razem:       

X RYBY I OWOCE MORZA 

154 ryba miruna płat mrożony (filet) kg       

155 łosoś płat mrożony kg       

156 mintaj płat mrożony kg       

157 tilapia płat mrożony (filet) kg       

158 dorsz mrożony (filet) kg       

159 
tuńczyk w kawałkach w sosie własnym 170 
g puszka       

160 tuńczyk w kawałkach w oleju 170 g puszka       

Razem:       

XI MIĘSO I WĘDLINY 

161 schab bez kości kg       

162 łopatka wieprzowa kg       

163 golonka wieprzowa kg       

164 szynka mięso kg       

165 filet z kurczaka kg       

166 filet z indyka kg       
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167 polędwiczki wieprzowe kg       

168 udko drobiowe kg       

169 karkówka bez kości kg       

170 boczek wędzony kg       

171 słonina kg       

172 kości kulinarne kg       

173 szynka konserwowa kg       

174 kabanosy wieprzowo- drobiowe kg       

175 szynka drobiowa kg       

176 kiełbasa wiejska kg       

177 kiełbasa biała kg       

178 kaszanka kg       

179 wątróbka drobiowa kg       

180 flaki wołowe kg       

181 pasztet drobiowy kg       

182 kości wołowe kg       

183 kości kulinarne wędzone kg       

184 boczek surowy kg       

Razem:       

XII PRZYPRAWY/INNE 

185 sól kuchenna kg       

186 przyprawa typu kucharek kg       

187 ziele angielskie kg       

188 liść laurowy kg       

189 pieprz ziołowy mielony kg       

190 pieprz czarny mielony kg       

191 pieprz czarny ziarnisty kg       

192 maggi 960 ml opakowanie       

193 bulion z kury 12 kostek opakowanie       

194 bulion wołowy 12 kostek opakowanie       

195 cukier kg       

196 cukier puder 400 g opakowanie       

197 cukier wanilinowy 30 g opakowanie       

198 proszek do pieczenia 30 g opakowanie       

199 drożdże 100 g kostka       

200 drożdże suche 7 g opakowanie       

201 soda oczyszczona 80 g opakowanie       

202 budyń 40 g opakowanie       

203 galaretka owocowa 75 g opakowanie       

204 krem do tortów, ciast 140 g opakowanie       

205 masa makowa 850 g puszka       
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206 zagęszczacz do śmietany 9 g opakowanie       

207 bita śmietana 60 g opakowanie       

208 żelatyna 50 g opakowanie       

209 papryka słodka 20 g opakowanie       

210 papryka ostra 20 g opakowanie       

211 sos pieczeniowy ciemny 30 g opakowanie       

212 sos pieczeniowy jasny 30 g opakowanie       

213 żurek 0,5 l opakowanie       

214 zakwas na żur 0,5 l opakowanie       

215 koncentrat barszczu czerwonego 300 ml butelka       

216 zioła (np.oregano, tymianek, bazylia) 10 g opakowanie       

217 przyprawy do mięs, ciast 15-40 g opakowanie       

218 kostki rosołowe warzywne 12 szt. opakowanie       

219 ocet 10% 1l butelka       

220 kwasek cytrynowy 20 g opakowanie       

221 majonez 850 ml słoik       

222 

ketchup łagodny/pikantny 1l bez 
konserwantów, min.180 g pomidorów na 
100 g ketchupu butelka       

223 koncentrat pomidorowy 850 ml min.30% opakowanie       

224 passata pomidorowa 0,5 l opakowanie       

225 musztarda kg       

226 chleb pszenny (2,15 g) szt.       

227 bułki pszenne szt.       

228 kawa rozpuszczalna 100 % arabica 200 g opakowanie/słoik       

229 kawa rozpuszczalna ziarna mieszane 200 g  opakowanie/słoik       

230 kawa mielona 500 g opakowanie       

231 kawa ziarnista (100 % kawy naturalnej) kg       

232 herbata czarna w saszetkach - 100 szt. opakowanie       

233  woda mineralna niegazowana 5l butelka       

234 
woda mineralna niegazowana,gazowana, 
lekko gaz. 1,5 l butelka       

235 bagietki pszenne małe (sztangle) szt.       

236 pesto zielone 190-200 g słoik       

237 ocet balsamiczny 250 ml butelka       

238 pesto czerwone 190-200 g słoik       

239 bagietki pszenne duże szt.       

240 rumianek 20-25 szt. opakowanie       

241 melisa 20-25 szt. opakowanie       

242 ciasto francuskie 300 g opakowanie       
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243 ocet jabłkowy 250 ml butelka       

Razem:       
 

 

 

………………………………………………..……………… 

Podpis osoby upoważnionej 

 (działającej w imieniu przedsiębiorcy, lub własnym) 
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