
 

 
Projekt pn.  „Idziemy po sukces” 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl 

Przemyśl, dnia  2 maja 2022 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

z dnia 02.05.2022 

dotyczące dostawy artykułów spożywczych  

na potrzeby realizacji projektu  

pn.  „Idziemy po sukces” 

I. Zamawiający:  
 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej,  ul. Kapitulna 1, 37 – 700 Przemyśl  
NIP: 795-207-33-17  
REGON: 040038655  
Telefon: 16 676 90 60  
Fax: 16 676 90 61  
Strona internetowa Zamawiającego  www.caritas.przemyska.pl  
 

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi 
na zapytania Wykonawców:    

Małgorzata Lula 
e-mail: przemysl@caritas.pl  
tel.: 798 539 607 
 

II. Postanowienia ogólne:   

 
Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl, zaprasza do złożenia oferty 

na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby realizacji projektu pn. „Idziemy po sukces” 

współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem obowiązującej 
zasady konkurencyjności.   

  

1. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:  
 

Strona internetowa Zamawiającego: www.caritas.przemyska.pl 

 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego oraz 
unieważnienia postępowania ofertowego. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Rodzaj zamówienia: dostawa.  
2. Nazwa zamówienia: dostawa artykułów spożywczych na potrzeby realizacji projektu pn.  

„Idziemy po sukces”. Dostawy (sukcesywne) obejmują dostarczanie produktów spożywczych 
potrzebnych do przeprowadzenia treningów dla beneficjentów projektu od dnia zawarcia 
umowy do 31.03.2023 do Mieszkania Treningowego w Przemyślu w ramach projektu „Idziemy 
po sukces” realizowanego przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej.   

3. Wspólny słownik zamówień:  
CPV 15000000-8 żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne, 
CPV 15810000-9 pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie,  

http://www.caritas.przemyska.pl/
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CPV 15112000-6 drób,  
CPV 15100000-9 produkty zwierzęce, mięsa i produkty mięsne,  
CPV 15300000-1 owoce, warzywa i podobne produkty,  
CPV 15500000-3 produkty mleczarskie, 
CPV 15800000-6 różne produkty spożywcze. 

4. Zamawiający poszukuje dostawcy następujących artykułów spożywczych: 
 

Lp. Nazwa artykułu spożywczego 
Jednostka 

miary 

Ilość maksymalna 

(wykorzystywana w trakcie 

obowiązywania umowy) 

PIECZYWO 

1. Chleb pszenno-żytni 600 g sztuka 260 

2. Chleb okrągły sztuka 230 

3. Bułka zwykła sztuka 400 

4. Rogal maślany sztuka 75 

5. Bułka kajzerka sztuka 75 

6. Drożdżówka sztuka 40 

NABIAŁ I PRODUKTY MLECZARSKIE 

7. Masło 200g sztuka 300 

8. Mleko 2 % litr 750 

9. Ser żółty kg 110 

10. Śmietana 18 % (400g) sztuka 280 

11. Śmietana 18 % (330g) sztuka 50 

12. Śmietana 12 % (330g) sztuka 50 

13. Ser biały półtłusty 230g sztuka 50 

14. Ser biały kg 122 

15. Ser biały 400g sztuka 170 

16. Jogurt naturalny 230g sztuka 380 

17. Mleko zagęszczone 200g sztuka 110 

JAJKA 

18. Jajka sztuka 2100 

WARZYWA 

19. Papryka czerwona kg 140 
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20. Ogórek świeży kg 160 

21. Kapusta biała kg kg 180 

22. Marchew kg 210 

23. Pietruszka korzeń kg 70 

24. Ziemniaki kg 500 

25. Cebula kg 250 

26. Pomidor kg 330 

27. Rzodkiewka pęczek 190 

28. Sałata zielona sztuka 125 

29. Szczypiorek pęczek 140 

30. Koper pęczek 160 

31. Pietruszka natka pęczek 150 

32. Seler kg 90 

33. Ćwikła z chrzanem 220 g sztuka 95 

34. Ogórek konserwowy 880 g sztuka 95 

OWOCE 

35. Truskawki kg 30 

36. Brzoskwinie kg 60 

37. Pomarańcze kg 90 

38. Morela kg 40 

39. Arbuz kg 40 

40. Czereśnie kg 10 

41. Śliwka kg 30 

42. Banan kg 30 

43. Jabłko kg 40 

44. Gruszka kg 10 
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45. Mandarynka kg 20 

46. Winogrono białe kg 10 

PRODUKTY OGÓLNOSPOŻYWCZE 

47. Herbata czarna 100 torebek sztuka 140 

48. Olej 1l litr 30 

49. Kawa mielona 400 g sztuka 30 

50. Kawa mielona 500 g sztuka 70 

51. Woda gazowana 1,5l sztuka 1110 

52. Przecier pomidorowy 500 g sztuka 150 

53. Ryż 400g sztuka 40 

54. Ryż 1kg kg 240 

55. Kukurydza w puszce 400 g sztuka 40 

56. Makaron spaghetti 500 g sztuka 40 

57. Pasztet 131 g sztuka 50 

58. Makaron kokardki 400 g sztuka 30 

59. Kasza gryczana 500g sztuka 350 

60. Mąka pszenna kg 30 

61. Sól kg 40 

62. Pieprz czarny mielony 18 g sztuka 40 

63. Cukier kryształ kg 50 

64. Przyprawa do zup 500 g sztuka 40 

65. Przyprawa do zup 960 g sztuka 40 

66. Kostka rosołowa 60g sztuka 80 

67. Kakao 500g  sztuka 170 

68. Groszek konserwowy 400g sztuka 20 
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69. Fasola biała 400g sztuka 30 

70. Fasola czerwona 400g sztuka 30 

71. Pomidory krojone 400g sztuka 30 

72. Wafle andrutowe 350g sztuka 30 

73. Sok owocowy 1l sztuka 30 

74. Sok owocowy 2l sztuka 320 

75. Napój gazowany 2l sztuka 20 

76. Filet z makreli 170g sztuka 32 

77. Cukierki (różne rodzaje) kg 20 

78. Czekolada sztuka 30 

79. Tuńczyk w oleju 185g sztuka 20 

80. Wafelki 58g sztuka 20 

81. Wafle 40g sztuka 40 

82. Margaryna 450g sztuka 270 

83. Ciasto tortowe sztuka 110 

84 Sałata grecka 880g sztuka 140 

 mięso/ryby  

85. Mięso wieprzowe łopatka kg 230 

86. Parówki  kg 100 

87. Mięso od szynki kg 10 

88. Filet z kurczaka kg 10 

89. Schab kg 120 

90. Kiełbasa z cielęciną kg 10 

91. Wędlina/szynka (różne rodzaje) kg 200 

92. Ćwiartka z kurczaka 1kg kg 220 

93. Wędlina (szynka) 180 g sztuka 1100 
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5.    Zamawiający wymaga złożenia oferty na całość zamówienia. Wykonawca musi 
zagwarantować dostawę każdego artykułu spożywczego. 

6. Wielkość  i  asortyment  dostaw będzie  uzależniony  od  bieżących  potrzeb Zamawiającego. 
Podane ilości artykułów mają charakter maksymalny.  

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości niż założono. 
8. Z tytułu niezrealizowania wskazanych w zapytaniu ofertowym ilości Wykonawcy nie będą 

przysługiwały roszczenia przeciw Zamawiającemu. 
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczał produkty żywnościowe Mieszkania 

Treningowego w Przemyślu własnym transportem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu 
odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą 
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2021 
j.t. z późn. zm.) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 
przedmiotu zamówienia. Koszt dostarczenia i wniesienia Mieszkania Treningowego musi być 
wliczony w oferowane ceny jednostkowe surowców, Wykonawcy nie przysługuje odrębne 
wynagrodzenie z tytułu dostarczenia produktów. 

10. Dostawy będą realizowane na podstawie pisemnych lub telefonicznych zamówień składanych 
przez Zamawiającego i obejmujących ilość i rodzaj zamawianego artykułu oraz termin 
dostawy. 

11. Rozpoczęcie dostaw: od dnia zawarcia umowy. 
12. Zakończenie dostaw: 31.03.2023 r. 
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 

Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą. 
14. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczał produkty pierwszej klasy jakości, świeże, 

odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które 
obowiązują na terenie Polski, oraz o aktualnych terminach przydatności do spożycia. 
Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę produktów żywnościowych muszą być 
oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia. 

15. Zamawiający  zastrzega  sobie  zwrot  lub  wymianę  towaru  w  przypadku  stwierdzenia  
złej jakości na  koszt Wykonawcy.  

16. Forma płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury. 
17. Faktury będą wystawiane nie częściej niż 1 raz w tygodniu. 
18. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie będą obowiązywały przez cały okres 

ważności umowy i nie będą podlegały zwiększeniu.  
19. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania - pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu 
składania wniosku, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 
 

1. O realizację zamówienia mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które spełniają poniższe 
wymogi: 
 
a) posiadają udokumentowane doświadczenie – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli 

Wykonawca przedstawi wykaz zrealizowanych, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych realizowanych 

– co najmniej trzech dostaw artykułów spożywczych 
 

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku dotyczącego doświadczenia 

według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie analizy przedstawionego przez Wykonawcę 

wykazu dostaw zawierającego informację o przedmiocie dostawy, datach wykonania i podmiotów 

na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz ze wskazaniem danych kontaktowych do podmiotów 

(osób), które potwierdzą na wniosek Zamawiającego dokonanie dostawy. Z treści załączonego 
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do oferty Wykonawcy wykazu dostaw mających na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku 

jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia.  

Wykaz wykonanych dostaw Wykonawca przedstawia w formularzu ofertowym.  

b) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym 

 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku braku powiązań osobowych 

lub kapitałowych z Zamawiającym według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie analizy 

przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 

Zapytania ofertowego. 

c) nie zachodzą w stosunku do nich przesłanki wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)1.   

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy 

uwzględniającego przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach                         

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie 

kryterium spełnia – nie spełnia. 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

2. Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego, należy dołączyć: 
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo wydruk Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub zgłoszenia do ewidencji, nie wcześniejszy niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.  

b) W formularzu ofertowym – wykaz dostaw.  

c) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.  

                                                           
1 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej 

dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie 

ustawy Pzp wyklucza się: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 

marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 

655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 

albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została 

wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 j.t. z późn. zm.) jest podmiot wymieniony 

w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub 

będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w 

sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
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d) Oświadczenie uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy                                     
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

 

Zamawiający może również na etapie weryfikowania złożonych ofert zobowiązać podmiot składający 
ofertę do przedstawienia referencji lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie dostaw.  

 

V. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga) 
 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z poniższymi kryteriami wyboru:  

– Cena: 70 % 
– Częstotliwość dostaw: 30 % 

 
VI. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty: 
 
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: 
Ocena oferty = A + B, gdzie: A oznacza – Cena, B  oznacza – Częstotliwość dostaw 
 
Ad. A Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru: 
 
najniższa zaproponowana cena brutto za dostawę / cena badanej oferty brutto za dostawę x 70 
punktów 
   
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 70 punktów.   
 

Ad. B Kryterium Częstotliwość dostaw zostanie ocenione w następujący sposób:  

a) Jeżeli Wykonawca zapewni dostawy 3 razy w tygodniu w dni robocze – otrzyma 0 
punktów.  

b) Jeżeli Wykonawca zapewni dostawy 4 razy w tygodniu w dni robocze – otrzyma 15 
punktów. 

c) Jeżeli Wykonawca zapewni dostawy codziennie tj. 5 razy w tygodniu w dni robocze – 
otrzyma 30 punktów.  

 

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 30 punktów.  
0 punktów otrzyma oferta Wykonawcy, który zapewni sukcesywne dostawy 3 razy w tygodniu.  
 

Łączna ocena ofert: 

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium I Cena oraz Kryterium II Częstotliwość 
dostaw, zostaną dodane do  siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta 
w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 
 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów 
w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w Kryterium I i II). Punkty 
będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć 
umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała 
kolejno najwyższą liczbę punktów.  
 
VII. Opis sposobu przygotowania oferty:   

  

1. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej lub elektronicznie, na wzorze/szablonie 
załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim. 
Postępowanie ofertowe prowadzone jest w języku polskim.   

2. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie 
zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. W razie podpisania oferty przez pełnomocnika 
– wymagane jest przedłożenie do oferty pełnomocnictwa.  
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3. Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie. 
Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia. 

4. Zamawiający wymaga złożenia oferty na całość zamówienia. 
5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.  

 
VIII. Tryb przekazania oferty:   

  

Oferta powinna być przekazana:  

a) osobiście do biura Zamawiającego: Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1,  
37-700 Przemyśl, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na dostawę artykułów 
spożywczych w ramach projektu „Idziemy po sukces”. 

b) drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego: Caritas Archidiecezji Przemyskiej,                     
ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na dostawę 
artykułów spożywczych w ramach projektu „Idziemy po sukces” 

 

IX. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 10.05.2022 r. do godziny 15:00:00. 
Wpływ oferty do Zamawiającego musi nastąpić przed powyższą datą i godziną. 
Pozostałe informacje dotyczące składania ofert są dostępne w biurze projektu w Przemyślu 
(ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl) lub pod numerem telefonu: 798 539 607. Osobą 
odpowiedzialną za udzielanie informacji jest Małgorzata Lula; e-mail: przemysl@caritas.pl. 

  
X. Okres związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.   
 
XI. Sposób oceny ofert:   

 
1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego 

zapytania ofertowego. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać któregokolwiek 
z wymogów formalnych określonych w punkcie IV, VII i VIII, zostanie odrzucona (za wyjątkiem 
powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, których 
wystąpienie powoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu). Wykluczony 
zostanie także Wykonawca spełniający przesłanki wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

2. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez rozpoznania. Zamawiający nie przewiduje 
procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia wobec 
Zamawiającego.   

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, 
stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny.  

4. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyniku postępowania.   
 

 
XII. Informacja na temat ewentualnych zamówień uzupełniających 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.  

XIII.  Informacja na temat zakresu wykluczenia 
 

1. O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym.  

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane     

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające                 

w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
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b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo 

z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału  w postępowaniu ofertowym.  

2. O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający przesłanki wskazane 

w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj. 

a) wykonawca oraz uczestnik konkursu wymieniony w wykazach określonych                                       

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 

1 pkt 3 ustawy; 

b) wykonawca oraz uczestnik konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych 

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 

beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

c) wykonawca oraz uczestnik konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 

1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 j.t. z 

późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006                          

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od 

dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 

listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę spełniającego powyższe przesłanki zostanie on 

wykluczony z udziału  w postępowaniu ofertowym. 

XIV. Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia  
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy.  

2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:  
a) zmianie jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, 

w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy  

b) zmiany terminu płatności;  

c) zmiany terminu realizacji umowy; 

d) zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT). 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą 
być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, 
pod rygorem nieważności. 

 
XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy 

w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia  
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Wymagania dotyczące należytego wykonania Umowy:  

1. Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych: 
a) za niewykonanie jednostkowej dostawy we wskazanym terminie, w wysokości  

odpowiadającej 10 % wartości brutto jednostkowego zamówienia, które nie zostało 
zrealizowane. 

b) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonego przez strony terminu 
wykonania poszczególnych dostaw Zamawiający jest uprawniony do naliczenia 
Wykonawcy kary umownej w wysokości odpowiadającej 10 % wartości brutto 
jednostkowego zamówienia, które nie zostało zrealizowane.  

c) w każdym przypadku stwierdzenia nienależytego lub wadliwego wykonania przedmiotu 
umowy, innego niż określone w pkt a) i b), w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 
należnego za realizację jednostkowego zamówienia, które zostało wykonane wadliwie 
lub nienależycie, 

d) z tytułu rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego w wysokości 10 % brutto maksymalnej wartości umowy, 

e) z tytułu rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10 % brutto maksymalnej wartości umowy. 

2. Kary umowne będą potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez 
osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli wysokość szkody przekroczy 
wysokość kwoty naliczonej kary umownej.  

 
XVI. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                   

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                          
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”: 
 

1. Zamawiający wypełnia obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, odnoszący się do 
informacji podawanych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, 
w szczególności: 

a) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, 
b) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność  

gospodarczą, 
c) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone                     

w pełnomocnictwie), 
d) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w informacji z KRK), 
e) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania, 
f) osoby fizycznej, której dane osobowe przekazane przez Wykonawcę w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu lub do zawarcia i realizacji 
umowy. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że: 
a) administratorem Pana/i danych osobowych jest: 

Zamawiający, tj. Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl (dane 
kontaktowe: Telefon: 16 676 90 60, Fax: 16 676 90 61, Adres e-mail: przemysl@caritas.pl, adres 
strony internetowej: www.caritas.przemyska.pl). 

b) kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych u Zamawiającego można uzyskać pod 
adresem e – mail: m.litwin@caritas.pl, tel. 16 676 90 60; 
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c) Pana/i dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z przedmiotowym postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania 
ofertowego; 

d) odbiorcami Pana/i danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o odrębne przepisy; 

e) Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentacji 
postępowania, wynikający z odrębnych przepisów; 

f) obowiązek podania przez Pana/ią danych osobowych bezpośrednio Pana/i dotyczących 
jest wymogiem wynikającym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności 

g) w odniesieniu do Pana/i danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

3. Posiada Pan/i: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/i dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/i danych osobowych; 
c) podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
2; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy RODO; 

4. Nie przysługuje Panu/i: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

5. Równocześnie Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do 
wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się   
o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. W celu zapewnienia, że Wykonawca 
wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osób 
trzecich, których dane zostały przekazane, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia 
odpowiedniego oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym. 
 
Załączniki: 
 
1. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy – wzór.  
2. Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – wzór. 
3. Załącznik nr 3: Oświadczenie uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy                   

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.                
z 2022 r. poz. 835) – wzór. 
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