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Toruń, 19 października 2020 r. 

ZATWIERDZAM 
KOMENDANT 12 WOG 

 
 

płk Janusz KRYSZPIN 

20.10.2020 r. 

ZAMAWIAJĄCY: 

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY     

ul. Okólna 37 

87-100 Toruń 

woj. kujawsko-pomorskie 

tel. 261 43 35 40 

fax. 261 43 36 60 

www.12wog.wp.mil.pl    

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie z Regulaminem 

udzielania zamówień publicznych (dostawy, usługi, roboty budowlane), o wartości nieprzekraczającej 

kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 – Prawo zamówień publicznych, obowiązującym w 12. Wojskowym 

Oddziale Gospodarczym (dalej zwanym jako, Regulamin) na:  

DOSTAWĘ: OLEJU, TŁUSZCZY ROŚLINNYCH, SOKÓW OWOCOWYCH  

I WARZYWNYCH 100% NATURALNYCH 

ROZDZIAŁ I 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: oleju, tłuszczy roślinnych, soków owocowych  

i warzywnych 100% naturalnych w ilościach i asortymencie wskazanym w ust. 8 niniejszego 

Rozdziału.  

2. Szczegółowe wymogi odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w niniejszym Zapytaniu 

ofertowym i w załącznikach: 

2.1. Nr od 1.1. do 1.9 Opis przedmiotu zamówienia ( dalej jako OPZ); 

2.2. Nr 3. Projekt umowy. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności norm jakościowych dostarczanych 

produktów z jakością ustaloną w niniejszym Zapytaniu ofertowym. 
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5. Prawo do kontroli (tj. pobrania prób i badania dostarczonego towaru) w imieniu Zamawiającego 

przysługuje właściwemu miejscowo dla Zamawiającego lub Odbiorcy akredytowanemu 

laboratorium lub laboratorium spełniającemu wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025; 

6. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określono w Opisach przedmiotu 

zamówienia; Projekt umowy, stanowiących integralna część Zapytania ofertowego. 

7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

8. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: 

8.1. Część Nr 1 – Dostawa oleju i tłuszczy roślinnych dla Garnizonu Toruń: 

l.p. 
Przedmiot zamówienia  

(w opakowaniu) 
j.m. 

Zakres zamówienia 

Maksymalny Podstawowy Dodatkowy 

1. Olej rzepakowy (1 l) l 3 400 1 700 1 700 

2. Oliwa z oliwek (1 l) l 60 30 30 

3. 
Mix tłuszczowy  

jednoporcjowy (15 g) 
kg 1 900 1 050 850 

4. 
Margaryna do pieczenia  

(250 g) 
kg 1 300 650 650 

8.2. Część Nr 2 – Dostawa oleju i tłuszczy roślinnych dla Garnizonu Inowrocław: 

l.p. 
Przedmiot zamówienia  

(w opakowaniu) 
j.m. 

Zakres zamówienia 

Maksymalny Podstawowy Dodatkowy 

1. Olej rzepakowy (1 l) l 2 500 1 250 1 250 

2. Oliwa z oliwek (1 l) l 40 20 20 

3. 
Mix tłuszczowy  

jednoporcjowy (15 g) 
kg 600 400 200 

4. 
Margaryna do pieczenia  

(250 g) 
kg 500 250 250 
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8.3. Część Nr 3 – Dostawa soków owocowych i warzywnych 100% naturalnych  

dla Garnizonu Toruń: 

l.p. 
Przedmiot zamówienia  

(w opakowaniu) 
j.m. 

Zakres zamówienia (masa lub objętość netto) 

Maksymalny Podstawowy Dodatkowy 

1. 
Sok jabłkowy 100% 

naturalny (3 l) 
l 750 375 375 

2. 
Sok jabłko - czarna 

porzeczka 100% naturalny 
(3 l) 

l 750 375 375 

3. 
Sok jabłko - aronia 100% 

naturalny (3 l) 
l 750 375 375 

4. 
Sok jabłko - gruszka 100% 

naturalny (3 l) 
l 750 375 375 

5. 
Sok pomidorowy 100% 

naturalny (3 l) 
l 360 180 80 

8.4. Część Nr 4 – Dostawa soków owocowych i warzywnych 100% naturalnych  

dla Garnizonu Inowrocław: 

l.p. 
Przedmiot zamówienia  

(w opakowaniu) 
j.m. 

Zakres zamówienia (masa lub objętość netto) 

Maksymalny Podstawowy Dodatkowy 

1. 
Sok jabłkowy 100% 

naturalny (3 l) 
l 150 75 75 

2. 
Sok jabłko - czarna 

porzeczka 100% naturalny 
(3 l) 

l 150 75 75 

3. 
Sok jabłko - aronia 100% 

naturalny (3 l) 
l 150 75 75 

4. 
Sok jabłko - gruszka 100% 

naturalny (3 l) 
l 150 75 75 

5. 
Sok pomidorowy 100% 

naturalny (3 l) 
l 100 75 25 

9. Objętości lub masy netto, wyszczególnione w powyższych tabelach, dla poszczególnych 

pozycji przedmiotu zamówienia, odnoszą  się do maksymalnej ilości jakie Zamawiający 

zamówi u Wykonawcy w zależności od objętości zastosowanego przez niego opakowania. 

10. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub na wybrane części. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności norm jakościowych dostarczanych 

produktów z jakością ustaloną w niniejszym Zapytaniu ofertowym: 

12. Prawo do kontroli (tj. pobrania prób i badania dostarczonego towaru) w imieniu Zamawiającego 

przysługuje właściwemu miejscowo dla Zamawiającego lub Odbiorcy akredytowanemu 

laboratorium lub laboratorium spełniającemu wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025; 
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13. Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 

13.1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia specjalistycznym 

transportem własnym lub innego przewoźnika zgodnie wymogami rozporządzenia (WE)  

nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego 

szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia 

zwierzęcego (Dz.U. z 2006 r. nr. 171 poz. 1225) i rozporządzenia (WE) nr 852 /2004 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie higieny środków 

spożywczych (DZ.U. UE L 139 z 30 kwietnia 2004 r., str.1, Dz.U. UE Polskie wydanie 

specjalne rozdz.13, t.34); oraz zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi; 

13.2. Parametry jakościowe, wymiary, wymagany okres przydatności do spożycia oraz inne 

wymagania Zamawiającego zostały określone w OPZ oraz w Projekcie umowy; 

13.3. Wykonawca wyładuje przedmiot zamówienia do magazynów Zamawiającego; 

13.4. Dostawa – realizacja zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

13.5. Zamawiający wymaga okresu przydatności do spożycia oferowanych przedmiotów 

zamówienia na warunkach określonych w OPZ oraz w Projekcie umowy; 

13.6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych 

w Projekcie umowy. 

14. Zamawiający, zgodnie z Regulaminem, przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji  

w przedmiotowym postępowaniu w następującym zakresie: 

14.1. Zamawiający określił w  formularzu ofertowym zakres podstawowy dostaw i zakres  

dostaw przy wykorzystaniu prawa opcji, jednak wartość zamówienia w formularzu odnosi  

się do ilości jakie  Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu w ramach niniejszego 

postępowania bez zastosowania prawa opcji – czyli odnosi się do zakresu podstawowego 

dostaw; 

14.2. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe 

oraz potrzebę zamówienia większej ilości towaru w stosunku do przewidywanego zakresu 

podstawowego, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z prawa opcji  

i zamówienia dodatkowego towaru, w ramach zawartej umowy, za które Wykonawcy będzie 

przysługiwało odrębne wynagrodzenie dla maksymalnej ilości wskazanej w ust. 8  

niniejszego Rozdziału Zapytania ofertowego (zakres dodatkowy – wynikający z prawa opcji). 

W przypadku zamówienia dodatkowej ilości towaru rozliczenie będzie następowało na 

podstawie cen jednostkowych ujętych w ofercie wybranego Wykonawcy i zawartej umowie; 

14.3. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, 

a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić w 

zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji  

w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych 

roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 

15. Zamówienie, wynikające z prawa opcji nie przekroczy ilości wskazanych w  Rozdziale I  

ust. 8 niniejszego Zapytania ofertowego. 
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16. Zamawiający, za prawidłowe dostarczenie przedmiotu zamówienia, przewiduję płatności 

częściowe - jednak nie częściej niż raz w miesiącu. 

17. Wykonawca, który faktycznie będzie realizował dostawę, w zakresie prowadzonej działalności 

zgodnej z przedmiotem zamówienia musi posiadać wdrożony system, który spełnia wymagania 

zawarte w HACCP lub równoważny system. 

18. Wobec Wykonawcy, który będzie realizował dostawy nie może być  wydana decyzja Wojskowego 

Inspektora Weterynaryjnego nakazująca dowódcom jednostek i instytucjom wojskowym 

zaprzestania zaopatrywania się u Wykonawcy. 

19. Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien:  

19.1. być dopuszczony do produkcji lub obrotu artykułami spożywczymi  Ustawa z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1252 z późn. zm.)  

i posiada aktualną decyzję lub zaświadczenie wydane przez właściwy organ urzędowej 

kontroli żywności - jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

19.2. posiadać zgłoszoną działalność gospodarczą w zakresie produkcji, składowania, 

konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, do wojewódzkiego inspektora 

jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zgodnie Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. 

roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2178  

z późn. zm.), jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

ROZDZIAŁ II  

WARUNKI REALIZACJI 

1. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

2. Miejsce dostawy/realizacji zamówienia: do magazynów Zamawiającego znajdujących  

się odpowiednio w: 

2.1. Toruniu: ul. Okólna 37 i ul. Sobieskiego 36 oraz miejsce wskazane przez Zamawiającego 

w odległości do 50 km od granic administracyjnych miasta Torunia; 

2.2. Inowrocławiu: ul. Jacewska 73 i ul. Dworcowa 56 oraz miejsce wskazane przez 

Zamawiającego w odległości do 50 km od granic administracyjnych miasta Inowrocławia. 

3. Przyjęcie dostaw/realizacji zamówienia odbywać się będzie, po dokonaniu zamówienia 

potwierdzonego przez Wykonawcę, raz w tygodniu od poniedziałku do czwartku w godzinach:  

7.00-12.00.  

ROZDZIAŁ III  

MIEJSCE FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ OPIS 

SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie  

lub opakowaniu, zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

2. Kopertę (opakowanie) należy opatrzyć numerem referencyjnym: ZD/69/WOG/20,  

z dopiskiem:  
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„Oferta w postępowaniu na: Dostawę: oleju,  tłuszczy roślinnych, soków owocowych  

i warzywnych 100% naturalnych. Nie otwierać przed …… 10.2020 r., godz. 10:30”. 

3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 

87 – 100 Toruń, ul. Okólna 37, Kancelaria Jawna (bud. Nr 97 pok. Nr 12), która jest czynna 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, lub przesłać pocztą na adres 

Zamawiającego. 

4. Termin składania ofert upływa w dniu …..10.2020 r. - o godzinie 10.00 – dotyczy to również ofert 

złożonych inaczej niż osobiście. 

5. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu …..10.2020 r. - o godzinie 10.30 w siedzibie 

Zamawiającego – budynek nr 97 Sala Odpraw lub pokój nr 24. 

UWAGA: na terenie 12 WOG obowiązuje system przepustek wydawanych każdorazowo  

na Biurze Przepustek. Osoby chcące osobiście złożyć ofertę lub wziąć udział w otwarciu ofert 

powinny uwzględnić czas potrzebny na uzyskanie przepustki. Za datę wpłynięcia oferty uznaje się 

datę i godzinę zarejestrowania oferty w Kancelarii Jawnej. 

6. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez ich otwierania. 

7. Oferty nieopakowane i nieoznaczone w wyżej wymieniony sposób mogą nie być brane pod uwagę 

podczas otwarcia ofert. 

8. Brak adnotacji na opakowaniu dotyczącej Wykonawcy może uniemożliwić Zamawiającemu 

wycofanie lub zwrot oferty. 

9. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy zgodnie  

z formą reprezentacji Wykonawcy lub legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem. 

10. Ofertę należy przygotować: 

10.1. wykorzystując załączony Formularz ofertowy (Załącznik Nr 2. do Zapytania ofertowego); 

10.2. w języku polskim, w formie pisemnej i zwartej, na papierze, przy użyciu nośnika pisma 

nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów; 

10.3. wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą 

być parafowane przez osoby określone w pkt 1 niniejszego rozdziału; 

10.4. zaleca się by wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane. 

11. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski  

i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 

12. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty, w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu 

reprezentacji: 

12.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  

lub ewidencji, w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji lub podać w formularzu 

ofertowym adres ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, w której znajduje się wskazany 

dokument; 
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12.2. aktualną decyzję administracyjną właściwego  organu Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia albo 

przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które produkują lub  wprowadzają   

do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego lub pochodzenia zwierzęcego nieobjętego 

urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy 

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U.2019 r. poz. 1252 

z późn. zm.),  

lub  

aktualną decyzję administracyjną właściwego powiatowego lekarza weterynarii  

w sprawie w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia albo przedłużenia 

warunkowego zatwierdzenia zakładów, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  

16 grudnia 2005 r. produktach pochodzenia zwierzęcego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 824 z 

późn. zm.) - jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

12.3. zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodne z art. 62 ust. 1 pkt 4  

w związku z art. 67 ust. 3 pkt 6 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności 

i żywienia i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów 

dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub 

wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2007 r. nr 106 poz. 730 z późn. zm.); 

12.4. aktualną kopia certyfikatu systemu HACCP wdrożonego przez firmy posiadające 

akredytację i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacyjnego z siedzibą w Warszawie lub 

krajowej organizacji akredytacyjnej dla danego kraju lub aktualne zaświadczenie właściwego 

organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu 

nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP. Przedłożone 

zaświadczenie powinno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady systemu 

HACCP (podstawa: art. 59 i 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności 

i żywienia); 

Uwaga! 

Wykonawca może zamiast kopi certyfikatu, o którym mowa w pkt 12.4. złożyć inny dokument 

potwierdzający odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków 

zapewnienia jakości i stosowanie równoważnych środków zarządzania. 

ROZDZIAŁ IV  

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Cena oferty brutto powinna zawierać wszystkie koszty związane  z realizacją danej części 

zamówienia, przez okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 (roku) i obliczona zgodnie  poniższymi 

zasadami. 
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2. Podatek VAT musi być naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w terminie  

składania oferty. 

3. Cenę jednostkową netto należy przedstawić zgodnie z Formularzem ofertowym (Załącznik  

Nr 2. do Zapytania ofertowego) w przeliczeniu za 1 litr lub 1 kilogram, oddzielnie dla każdej  

z części przedmiotu. 

4. Wartość netto –należy obliczyć mnożąc cenę jednostkową netto przez podaną ilość przypadającą 

oddzielnie dla każdej a części na zakres dostawy podstawowej 

5. Cena brutto - wartość netto dla poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia (obliczonej 

oddzielnie dla każdej części)  należy powiększyć o kwotę podatku VAT (stosując odpowiedni 

przelicznik na bazie % VAT). 

6. Cena oferty brutto (dalej też jako Cena oferty) – suma poszczególnych pozycji Cen brutto 

obliczana oddzielnie dla każdej z części przedmiotu zamówienia. 

7. Ocenie podlegać będzie Wartość brutto zamówienia dla każdej części przedmiotu zamówienia 

osobno. 

8. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich 

(PLN) w formie przelewu. 

9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w Zapytaniu ofertowego i Regulaminie i została oceniona jako najkorzystniejsza  

w oparciu o podane  kryteria wyboru określone w Rozdziale V. 

10. Cena (wartość brutto) musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie,  

z uwzględnieniem podatku, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. na każdym etapie 

obliczania ceny kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza 

pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

11. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,  

który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami: 

11.1. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego w Formularzu ofertowym 

(Załącznik Nr 2. do Zapytania ofertowego), czy wybór oferty będzie prowadzić  

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku,  

11.2. w przypadku braku pisemnej deklaracji określonej w  Rozdziale V pkt 11 ppkt 11.1.  

i jeżeli nic innego z oferty nie wynika, Zamawiający uzna, że wybór oferty Wykonawcy nie 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

ROZDZIAŁ V 

 OCENA OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

1. Zamawiający dokona oceny złożonej oferty,  dla każdej części osobno, pod kątem spełniania 

warunków zgodnie z zasadą SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA. 

2. Oferty nie spełniające warunków zostaną odrzucone. 
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3. Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty jedynym kryterium wyboru jest jej wartość brutto. 

4. Wartość oferty brutto, określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, musi zawierać 

wszystkie należności związane z wykonaniem umowy, do których poniesienia zobowiązany jest 

Wykonawca. 

5. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy  

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

6. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, której 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku 

jak i wskazuje podstawę prawną stosowania takich stawek. 

7. Za kryterium cenowe C (wartość brutto) przyznane będą punkty od 1 do 100, dla każdej z części 

oddzielnie, wg zasady: 

Wn 
C(1;2;3;4) = ------------------------------- x 100 

Wb 
Gdzie:   

 „(1;2;3;4)” - Wartości liczbowe w nawiasie odnoszą się do nr ocenianej oferty; 

 „C(1;2;3;4)” - oznacza kryterium cenowe oferty  nr … wyrażone pkt – (maksymalnie oferta 

może uzyskać 100 pkt). 

 Wn – najniższa zaoferowana cena oferty brutto; 

 Wb – badana cena oferty brutto. 

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełniania warunki  udziału  

w postępowaniu (określone przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu ofertowym)  

i uzyskała, w danej części, najwyższą liczbę pkt otrzyma największą liczbę punktów. 

ROZDZIAŁ VI  

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO   WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Do dnia zawarcia umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia aktualnej 

polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej)  

z rozszerzonym zakresem ubezpieczenia (lub odrębną) od odpowiedzialności cywilnej 

ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez produkty wyprodukowane 

lub/i dostarczone, sprzedane przez ubezpieczonego o wartości równej lub wyższej sumie wartości 

zawartej umowy, na okres nie krótszy niż będzie obowiązywać umowa. 

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
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3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać, przed zawarciem umowy, przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy,  

cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 

(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego. 

6. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wynikach postępowania. 

7. Jednocześnie, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, informację o wynikach 

postępowania. 

8. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym terminie 

miejscu podpisania umowy. 

9. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązuje się do zawarcia 

umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na korespondencyjne 

zawarcie umowy. W takiej sytuacji podpisane przez Zamawiającego egzemplarze umowy zostaną 

kurierem wysłane do Wykonawcy w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy. Datą zawarcia umowy 

będzie data jej podpisania przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania obu 

egzemplarzy umowy i odesłania Zamawiającemu jednego egzemplarza (nr 1), nie później niż  

w ciągu 3 dni od daty ich otrzymania. W przypadku niezachowania w/w terminu Zamawiający uzna, 

że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy. 

ROZDZIAŁ VII  

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 

1. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma i faksy lub maile w godzinach urzędowania,  

to znaczy od 700 do 1500 w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

2. Kontakt z Zamawiającym możliwy jest za pośrednictwem: 

2.1. faxu nr 261 43 36 60; 

2.2. mail:  12wog@ron.mil.pl. 

3. Odpowiedzi na pytania Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej:  

www.12wog.wp.mil.pl. 

ROZDZIAŁ VIII  

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

1. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje na własnej stronie internetowej, zamieszczając 

wraz z nim zestawienie złożonych ofert oraz informację o ofertach odrzuconych. 

mailto:12wog@ron.mil.pl
http://www.12wog.ron.mil.pl/
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2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony  

o wyniku postępowania odrębnym pismem. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od prowadzonego postępowania. 

Do prowadzonego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

ROZDZIAŁ IX 

 KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE Z ART. 13 RODO 

1. Zgodnie 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), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy,  

ul. Okólna 37, 87-100 Toruń: 

1.1.1. Inspektorem ochrony danych w 12 Wojskowym Oddziale Gospodarczym jest Jakub 

Wieczorek, z którą kontakt jest możliwy mailowo na adres 12wog.iodo@ron.mil.pl; 

1.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

1.3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. 

- dalej zwana jako Ustawa Pzp); 

1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy Pzp przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

1.5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

1.6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

2. Posiada Pani/Pan: 

2.1. Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

2.2. Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych  

osobowych *; 
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2.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO **;   

2.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

3. Nie przysługuje Pani/Panu: 

3.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

3.2. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3.3. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

Załączniki do Zapytania ofertowego:  

Nr od 1.1. - 1.9.    – Opisy przedmiotu zamówienia  

Nr 2            – Formularz ofertowy 

Nr 3            – Projekt umowy  

Podpisy Komisji Przetargowej: 

Przewodniczący:       -  p. Piotr LIPIŃSKI      …...................................................... 

Sekretarz:                   - p. Andrzej  MASZEWSKI                           .......................................................... 

Członkowie komisji:    - chor. Tomasz BARTOSZEK                ........................................................... 

 - p. Beata GREMBOSZ                              ........................................................... 

Specyfikację wraz z załącznikami uzgodniono z: 

Dysponentem – Szefem Służby Żywnościowej:                ..……..………………………………….. 

Radcą Prawnym:                                                                  …….…………..…………………..……. 

Głównym Księgowym – Szefem Finansów 12 WOG:                     ...………………………………………..  

Głównym Księgowym  -  Szefem Finansów:   ……………………………………… 


