
   

 
  

SPnr1-ZO/001/21                                                                                                                                    Opatów, dn. 01.08.2022r.    

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę: wyposażenia kuchni w stołówce szkolnej oraz pomieszczeń przeznaczonych do 

spożywania posiłków (jadalni) w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dla Szkoły Podstawowej  nr 1 im. gen. bryg. S. 

Gano w Opatowie - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczone jest kodem: 39221000-7 - Sprzęt 

kuchenny, 39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego, 39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni, 39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły 

gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe, 39141500-7 - Szafy wyciągowe, 39141100-3 – Regały, 39221180-2 - Naczynia do 

gotowania , 39221200-9 - Zastawa stołowa, 39221100-8 - Zastawa kuchenna, 39241120-0 - Noże kuchenne, 39240000-6 -: Wyroby nożownicze, 39223000-

1 - Łyżki, widelce 

Zapytanie ofertowe  
na zakup i dostawę: wyposażenia kuchni w stołówce szkolnej oraz pomieszczeń przeznaczonych do 

spożywania posiłków (jadalni) w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  

dla Szkoły Podstawowej nr 1  im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie 

 

I. Nazwa i adres Zapytującego:  

Szkoła Podstawowe nr 1   
im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie    
ul. Ćmielowska 2,   
27-500 Opatów,   
NIP 863-15-21-824  

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:  

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego mają zastosowania 

przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 

r., poz. 1129 ze zm.). Postępowanie prowadzi się w języku polskim.  

  

III. Opis przedmiotu zamówienia:   

1. przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa: wyposażenia kuchni w stołówce szkolnej 

oraz pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni) w ramach 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  dla Szkoły Podstawowej 

nr 1  im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie, Kody CPV:   

2. 39221000-7 - Sprzęt kuchenny,  

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego,  

39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni,  

39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz 

artykuły cateringowe, 

39141500-7 - Szafy wyciągowe,  

39141100-3 – Regały,  

39221180-2 - Naczynia do gotowania ,  

39221200-9 - Zastawa stołowa,  

39221100-8 - Zastawa kuchenna,  

39241120-0 - Noże kuchenne,  

39240000-6 -: Wyroby nożownicze,  

39223000-1 - Łyżki, widelce 

3. przedmiot zamówienia powinien być dostarczony i rozładowany w siedzibie 

zamawiającego a urządzenia uruchomione jako funkcjonalne zestawy  

4. Ostateczny termin pełnej realizacji zamówienia do 18.11.2022r. 
 

IV. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i realizacji:  



1. Przedstawione w ofercie materiały i sprzęt winny spełniać wszelkie polskie normy jakości  

2. Oferowany sprzęt o jednostkowej wartości powyżej 500 złotych brutto musi być objęty 

gwarancją (udzielaną przez producenta lub dostawcę) nie krótszą niż 24 miesiące, posiadać 

autoryzowany serwis na terenie Polski, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja 

obsługi w języku polskim (niekoniecznie papierowa). Interfejs w języku polskim lub 

angielskim (preferowany interfejs polski).  

3. Dostawa  i rozładunek materiałów dokonywać będzie Wykonawca w siedzibie 

Zamawiającego (miasto Opatów, ul. Ćmielowska 2, województwo świętokrzyskie) we 

wskazanym przez zamawiającego miejscu.  

4. Dostawa będą zgłaszana: telefonicznie i za pomocą e-maila.  

 

V. Termin wykonania zamówienia:  

1. Wymagany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia od dnia 01 września 2022r. 

dopuszcza się pełną realizację zamówienia do dnia 18 listopada 2022r.  

 

VI. Sposób przygotowania i składania ofert  

1. Oferta powinna być złożona na załączonym do zapytania formularzu ofertowym, do którego 

należy dołączyć załączniki wymienione w formularzu.  

2. Wykonawca składa Ofertę na podstawie załącznika nr 1  do Zapytania Ofertowego (Oferta 

złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe), szczegółowym wykazem artykułów 

wyposażenia – Załącznik 2 oraz podpisany Projekt umowy.  

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania i składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.  

4. Oferta powinna zawierać cenę brutto zamówienia oraz VAT. Cena powinna obejmować 

wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym. 

Podana cena nie ulega zmianie oraz zawiera wszystkie koszty związane  z realizacją 

zamówienia.  

5. Ofertę  (wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy) należy składać do dnia 09.08.2022 r. 

do godziny 10.00.  

6. Oferty można składać za pomocą operatora pocztowego, fizycznie dostarczyć do siedziby 

poprzez zamawiającego, osobiście, droga elektroniczną na adres; szs_1_opatow@o2.pl  

7. E-mail z ofertą należy zatytułować: „Oferta program Posiłek w szkole i w domu dla SP 1 

Opatów Nie otwierać do 09.08.2022 godz.10.00”   

8. Ofertę składaną drogą pocztową lub fizycznie dostarczona do siedziby poprzez 

zamawiającego, osobiście, należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert.  

9. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, zaadresowana 

do Zamawiającego (adres zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. bryg. 

Stanisława Gano w Opatowie, ul. Ćmielowska 2, 27-500 Opatów)oraz opisana następująco:  

„Nie otwierać przed dniem 09 sierpnia 2022 roku godz. 10.00  

Oferta na program „Posiłek w szkole i w domu”  

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postepowaniu. 

11. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego oraz 

obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej  

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się:  

1) Osobą uprawnioną przez Zapytującego do porozumiewania się z oferentami jest 

dyrektor szkoły Anna Przygoda (tel. 15 868 27 34) 

2) Wszelką korespondencję kierowaną do Zapytującego drogą elektroniczną dotyczącą 

niniejszego postępowania należy oznaczać: Oferta „Posiłek w szkole i w domu”   

i kierować na e-maila: szs_1_opatow@o2.pl .  

VIII. Kryteria oceny ofert  



1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem ich formalnej zgodności  

z Zapytaniem Ofertowym. Zamawiającego oraz opisana następująco:  

2. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli: 

a) jeżeli jej treść nie odpowiada istotnej treści Zapytania Ofertowego z zastrzeżeniem 

poniższych zapisów o poprawieniu oferty lub jest niezgodna z innymi obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami prawa, 

b) jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

c) Wykonawca nie zgodził się na poprawienie przez Zamawiającego w treści oferty 

oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej 

d) zawiera rażąco niska cenę. 

3. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający może, kontaktując się drogą mailową na adres wskazany w ofercie, w toku 

badania  i oceny oferty żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oferty (w tym 

badać rażąco niską cenę), bądź uzupełnienia braków formalnych oferty, wyznaczając 

Wykonawcy termin na ich uzupełnienie. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia 

wyczerpujących wyjaśnień Zamawiający będzie uprawniony do odrzucenia oferty. 

5. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich 

lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. W terminie jednego dnia 

roboczego od zawiadomienia Wykonawca może nie zgodzić się na dokonanie poprawek 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy w razie, gdy 

realizacja przedmiotu zamówienia, w świetle złożonych ofert, uznana zostanie przez 

Zamawiającego za niemającą racjonalnego uzasadnienia. 

7. Zamawiający ma prawo do zmiany ilości zamawianych produktów.  
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji.  

. 

 

IX. Kryteria wyboru ofert:  

1. Zamawiający przyjmie oferty do szczegółowego rozpatrywania (oceny), jeżeli treść oferty 

spełnia wymagania określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. 

2. Oferty niepodlegające odrzuceniu, oceniane będą na podstawie następującego kryterium 

oceny oferty: 

Cena – waga kryterium  100% (PC) 

w kryterium Cena -  ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem: 

PC = Cn / Cb x 100% x 100 

gdzie: 

Cn – najniższa cena spośród cen wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu 

Cb – cena badanej oferty 

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

4. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający po uprzednim sprawdzeniu, 

porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonych w niniejszym Zapytaniu 

Ofertowym. 

5. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria.  

6. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą 

zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o 

takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 

w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, zrezygnuje z podpisania umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny 

 

X. Informacja o wynikach postępowania:  



1. Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazane e-mailowo do wszystkich uczestników 

postępowania. 

2. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w bloku 

administracyjnym szkoły 

3. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczono na stronie Zamawiającego 

www.szs1opatow.mozello.pl i BIP Zamawiającego   

 

XI. Dodatkowe informacje :  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Wykonawców. Pytania należy 

kierować na adres e-mail: szs_1_opatow@o2.pl . 

2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert wariantowych. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia  

wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wystąpienia 

wskazania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych – Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych 

pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, 

jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany 

wykazać, tą równoważność Zamawiającemu. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania w całości lub części bez 

podania przyczyny na każdym etapie postępowania. 

4. Zamawiający może unieważnić zapytanie w szczególności, jeżeli: 

a) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może 

przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia; 

b) nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie oferty zostaną odrzucone. 

 

XII. Informacja dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych 

W przypadku przekazania wraz z Ofertą danych osobowych osób fizycznych, Zamawiający 

informuje osoby, których przedmiotowe dane osobowe dotyczą, zgodnie z art. 13 

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 119.1 z późn. zm.), że:  

  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. bryg. 

Stanisława Gano w Opatowie z siedzibą przy ul. Ćmielowskiej 2, 27-500 Opatów, 

reprezentowana przez dyrektora szkoły Annę Przygodę.  

1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 15 868 ,27 34,   e-mail: 

szs_1_opatow@o2.pl  

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem tj. wyborem 

dostawcy wyposażenia kuchni w stołówce szkolnej oraz pomieszczeń przeznaczonych do 

spożywania posiłków (jadalni) w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w 

szkole i w domu”  dla Szkoły Podstawowej nr 1  im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie,  

3) Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

b) RODO w celach zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej z Szkołą Podstawową nr 1 

im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie, oraz wynikających z niej obowiązków w zakresie 

ubezpieczeń społecznych,  zobowiązań podatkowych, rachunkowości. 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres, w którym przepisy prawa 

nakazują przechowywać dane tj. wynikające z umowy cywilnoprawnej bez ZUS – 5 lat, a z 

umowy cywilnoprawnej z ZUS – 50 lat. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych. Nie będą podlegały profilowaniu, czy automatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji. 



6) dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa,  

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania 

(poprawienia) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. 

Prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania  ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych. 

8) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeśli do 

przetwarzania danych doszło na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(adres:, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, w tym RODO. 

10) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, 

a odmowa podania danych uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu i może skutkować 

odmową zawarcia umowy. 

 

XIII. Załączniki do zapytania ofertowego  

Załącznik nr 1 — Oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe , 

Załącznik nr 2 — Szczegółowy opis artykułów wyposażenia 

Załącznik nr 3 — Projekt umowy  

  
 

 

 

                                                                          Dyrektor Szkoły  

                                                                           mgr Anna Przygoda 


