
                                                                                          
              

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Sokołowie Podlaskim

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83
www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl

NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779

Znak sprawy: FZ-312-33/18

Zaproszenie  do  składania  ofert  na  usługę  cateringu  dla  uczestników  projektu 
RPMA.09.02.02-14-a  326/18  -  „Jestem  zdrowa/y-program  leczenia  chorób  kręgosłupa  i 
otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego” .

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel. /25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83
www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl
NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779

II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego. W związku z tym, iż szacunkowa 
wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) prowadząc 
przedmiotowe postępowanie zamawiający nie stosuje przepisów w/w ustawy.
2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
4. Kod CPV 55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków

III. Opis oraz zakres zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu dla uczestników projektu „Jestem zdrowa/y-
program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”  nr 
RPMA.09.02.02-14-A326/18, którego realizacja jest współfinansowana ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnych 
Programów Operacyjnych Województwa Mazowieckiego.

2) Usługa cateringu zostanie zorganizowana i przeprowadzona przez Wykonawcę w trakcie przerw 
kawowych/obiadowych podczas realizacji projektu w  SPZOZ w Sokołowie Podlaskim i 14 
szkołach z terenu powiatu sokołowskiego:

a. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim
b. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w 

Sokołowie Podlaskim
c. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokołowie Podlaskim
d. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Sokołowie Podlaskim
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e. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. gen. Stanisława Brzóski w Sokołowie Podlaskim
f. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Sokołowie Podlaskim
g. Zespół Szkół w Repkach
h. Zespół Szkół w Skrzeszewie Publiczna Szkoła Podstawowa im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich
i. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przywózkach
j. Zespół Oświatowy Szkoła Podstawowa im. Róży Marii Król w Nowej Wsi
k. Zespół Oświatowy im. Marianny Frąckowiak w Skibniewie
l. Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim
m. Zespół Oświatowy w Grochowie Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka 
n. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wyrozębach  -Podawcach

Planowane ilości:

1. Przewidywana liczba objętych  poczęstunkiem uczniów (woda, sałatka)  łącznie  680 osób.

rok 2019 – 460 osób

rok 2020 - 220 osób

2. Przerwa kawowa (kawa, herbata)   łącznie   680 osób.

rok 2019 – 460 osób

rok 2020 - 220 osób

3. Przerwa kawowa i obiad dla personelu i nauczycieli łącznie 96 osób. 

rok 2019 –  48 osób

rok 2020 – 48  osób

Usługa cateringowa w ramach:

1. Poczęstunku dla dzieci będzie świadczona  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 

popołudniowych-  raz lub dwa razy w odstępach czasowych wg harmonogramu przekazywanego 

w toku realizacji zajęć w ramach projektu.

2. Przerwa kawowa będzie świadczona  w dni robocze od poniedziałku do soboty  raz lub dwa razy 

w odstępach czasowych wg harmonogramu przekazywanego  w toku realizacji  zajęć w ramach 

projektu.

3.  Przerwa  kawowa z  obiadem  raz  lub  dwa  razy  w  odstępach  czasowych  wg  harmonogramu 

przekazywanego w toku realizacji zajęć w ramach projektu.

 Harmonogram dostaw, który zawierał będzie: miejsce, dzień, godzinę, ilość posiłków, 
przekazywany będzie przez Zamawiającego na bieżąco na 5 dni przed terminem dostawy.



4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do grudnia 2020 r. 

      W okresie objętym zamówieniem, Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia 
zestawów posiłków w porach wskazanych w harmonogramie. Zaplanowana liczba posiłków może 
ulec zmianie ze względu na zmianę liczby uczestników zajęć. Zmiany mogą również wynikać ze 
zmiany warunków umowy o dofinansowanie realizacji projektu.  Wykonawca otrzyma  wynagro-
dzenie za  faktycznie przygotowane i  wydane posiłki. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia 
przez Wykonawcę jest przedłożenie raz w miesiącu, poprawnie wystawionej faktury VAT. 

IV. Sposób dostawy:

a) Realizując  dostawy  Wykonawca  zachowywać  będzie  segregację  potraw,  dostarczając  je 
Zamawiającemu  każdorazowo  w  odpowiednich  zbiorczych  pojemnikach  zapewniających 
przydatność  potraw  do  spożycia,  bezpośrednio  po  opróżnieniu  pojemników  i  niezwłocznym 
podzieleniu  potraw  na  porcje  oraz  zapewniających  właściwą  ochronę  i  temperaturę.  Posiłki 
dostarczane będą środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności,  spełniając przy 
tym  wszelkie  wymogi  sanitarno-higieniczne,  dopuszczonymi  decyzją  właściwego  inspektora 
sanitarnego do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia.
b) Wykonawca  ponosi  koszty  załadunku  i  rozładunku  wszystkich  dostaw  posiłków.  Posiłek 
porcjowany  będzie  w  naczynia  jednorazowe  ze  sztućcami  jednorazowymi  wykonanymi  z 
materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością oraz wydawany w godzinach ustalonych z 
Zamawiającym. 
c) Używane naczynia winny być uprzątnięte przez wykonawcę natychmiast po spożyciu.
d) Przekazanie  zawartości  pojemników  z  żywnością  oraz  następnie  przekazywanie  pustych 
pojemników  następować  będzie  w  miejscu  realizacji  przedmiotu  zamówienia  przez  osoby 
upoważnione ze strony Wykonawcy i Zamawiającego.
e) W  ramach  zamówienia  Wykonawca  nieodpłatnie  dokonywać  będzie  odbioru  niespożytych 
resztek  posiłków.  W  tym  celu  dostarczy  Zamawiającemu  odpowiedniej  ilości  i  wielkości 
pojemników. Odbiór resztek posiłków będzie odbywał się zgodnie z potrzebami.

V. Wymogi  dotyczące dostawy: 
a) Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostarczania  produktów  żywnościowych  do  wskazanych 
placówek  własnym  transportem  na  własny  koszt,  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. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.) oraz innymi aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. 
b) Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowaną cenę. Wykonawcy nie przysługuje odrębne 
wynagrodzenie z tytułu dostarczenia produktów. 
c)  Ponadto  wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  w  razie  potrzeby  własnych  naczyń, 
sztućców  i wszystkich  pozostałych  elementów  wymaganych  do  prawidłowej  realizacji  usługi 
cateringu.
Jadłospis:  Jadłospis będzie sporządzany przez Wykonawcę (zaleca się różnorodność i niepowta-

rzalność dziennych zestawów żywieniowych) i przedstawiany na 5 dni przed rozpoczęciem realiza-



cji zadania. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą brane pod uwa-

gę przez Wykonawcę.

Przerwa obiadowa obejmuje:

a) danie główne w ilości zgodnej ze standardami żywieniowymi dla dorosłego człowieka;

b) przygotowanie, dostarczenie 

Przerwa kawowa obejmuje:

gorącą kawę (parzoną i rozpuszczalną) ;
gorącą herbatę (w torebkach) ;
mleko/śmietankę 
cukier ; 
wodę niegazowaną (co najmniej 0,5 l na osobę); 
kanapka/przekąska dietetyczna;

Poczęstunek  obejmuje:    
sałatka  ok.  250  g  na  bazie  świeżych  sałat,  owoców  i  innych  warzyw,  woda  niegazowana  co 

najmniej 0,5 l na osobę

Pod pojęciem „danie główne” należy rozumieć posiłek mięsny/rybny 100 g , z urozmaiconymi su-
rówkami 150 g lub gotowanymi jarzynami. Do mięsa zamiennie mogą być podawane ziemniaki, 
kasze, ryż lub makaron.120 g  Danie to mogą też stanowić między innymi pierogi, naleśniki, kopyt-
ka, makaron z sosem i krokiety.

Jadłospis  powinien  być  urozmaicony,  uwzględniający sezonowość  surowców,  a  dzienny zestaw 

produktów winien gwarantować pełnowartościowe posiłki o odpowiedniej wartości energetycznej i 

odżywczej oraz wysokich walorach smakowych. Wykonawca do oferty przedłoży przykładowy 

jadłospis z uwzględnieniem  3 propozycji danego asortymentu

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  odwołania  zamówienia  posiłku  min.  z  1-dniowym 

wyprzedzeniem i ustalenia nowego terminu realizacji zamówienia.

Standardy żywienia:  Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o 
najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z nor-
mami  HACCP oraz  ustawą o  bezpieczeństwie  żywności  i  żywienia  (Dz.  U.  z  2006 r.  Nr  171, 
poz.1225 ze zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do ustawy.

Przy planowaniu  posiłków należy uwzględnić  zalecaną  wartość  energetyczną,  wielkość  posiłku 
oraz normy produktów dla osób dorosłych. Wyklucza się posiłki sporządzone na bazie półproduk-
tów oraz na bazie Fast Food lub mrożonki. Produkcja posiłków powinna odbywać się z surowców 



świeżych, najwyższej jakości, posiadających dokumenty dopuszczające je do spożywania, z zacho-
waniem reżimów dietetycznych i sanitarnych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność i 
wagę posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w 
przepisach  dobrego żywienia,  Zamawiający  kosztami badania  oraz  ewentualnych kosztów 
stwierdzonych nieprawidłowości obciąży Wykonawcę. 

VI. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania usług gastronomicznych. 
2. Spełniają wymagania sanitarne konieczne do zapewnienia higieny przy prowadzeniu działalności 
gastronomicznej. 
3. Dysponują niezbędną wiedzą i umiejętnościami oraz potencjałem technicznym i pracownikami 
zdolnymi do wykonania zamówienia. 
4. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
5. Wobec, których nie ogłoszono upadłości i nie otwarto likwidacji.
6. Jeżeli Wykonawca powierzy  wykonanie  części zamówienia Podwykonawcom muszą oni spełnić wa-
runki podane w pkt VI i na dowód tego muszą  przedstawić odpowiednie dokumenty.

Wykluczenie z możliwości realizacji zamówienia
Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo 
z  Zamawiającym  lub  z  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu 
Zamawiającego lub  z  osobami wykonującymi  w imieniu  Zamawiającego czynności  związane z 
przygotowaniem  
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadanie co najmniej 10%  udziałów lub akcji,
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii  pro-
stej, bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VII.  Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w  celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1.  Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności 
gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
2.  Kserokopię pozwolenia Sanepidu na prowadzenie działalności gastronomicznej; 
3.  Oświadczenie  potwierdzające spełnianie  warunków wymienionych w pkt  VI.1-5,  zgodnie ze 
wzorem który określa Załącznik Nr 2 do Zapytania;
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,  przedkłada  dokument  wystawiony  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce 
zamieszkania  potwierdzający,  że  nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości  - 
wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
1. Sposób porozumiewania się między zamawiającym a wykonawcami ustala się w formie 



pisemnej, faksowej lub drogą elektroniczną na adres zp@spzozsokolow.pl
2. Upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami jest Kierownik dz. Organizacyjno-Prawnego 
Zdzisława Miłkowska tel. 025 781-73-19 lub 70  oraz  dietetyk-Paulina Wałachowska-Steć  tel. 025 
781-72-03  (telefon czynny w dni robocze w godz. 8 – 15:00)

IX. Sposób przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2 Oferta winna być napisana w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik 
Nr 1 do Zaproszenia.
3.  Do oferty winny być dołączone wszystkie  dokumenty wymienione w pkt  VI do niniejszego 
Zaproszenia.
4. Wszelkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do 
występowania w imieniu wykonawcy a uprawnienie to powinno być stwierdzone wypisem z KRS 
lub ewidencji działalności gospodarczej albo podpisane przez osobę umocowaną do tych czynności 
przez  osobę(osoby)  uprawnioną(e).  Gdy  wykonawca  jako  załącznik  do  oferty  dołączy  kopię 
jakiegoś  dokumentu,  to  kopia  ta  powinna  być  potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem przez 
wykonawcę  lub  osobę  umocowaną  do  reprezentowania  wykonawcy.  W  przypadku  składania 
wspólnej  oferty  podpisane  przez  pełnomocnika  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 
udzielenie zamówienia. W przypadku składania dokumentów w języku innym niż język polski do 
dokumentu oryginalnego powinno zostać dołączone tłumaczenie. Umocowanie (pełnomocnictwo) 
do  podpisania  oferty  winno  być  dołączone  do  oferty,  o  ile  nie  wynika  z  innych  dokumentów 
załączonych przez wykonawcę. 
5. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wymogami niniejszego Zaproszenia. 
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Wszystkie wymagane niniejszym Zaproszeniem dokumenty muszą być złożone w oryginale lub 
kserokopii  potwierdzonej  „za  zgodność  z  oryginałem”  przez  osobę  podpisującą  ofertę. 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii w sytuacji, 
gdy  przedstawiona  przez  wykonawcę  kserokopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi 
wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny 
sposób.
8. Składając ofertę wykonawca może wskazać część oferty, która nie powinny być udostępniane 
innym uczestnikom postępowania,  ponieważ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione 
innym uczestnikom niniejszego postępowania. Dokumenty i zaświadczenia zawierające informacje 
stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa winny być  wyodrębnione  z  oferty  i  opatrzone  klauzulą: 
„INFORMACJA STANOWIĄCA TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ 
INNYM  WYKONAWCOM.”  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  niewłaściwie 
zabezpieczone przez Wykonawcę dokumenty będące tajemnicą przedsiębiorstwa.

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego (lokal 37 biurowca Sokołów Podlaski ul. 
ks. Jana Bosko 5) w zamkniętych i ostemplowanych pieczęcią firmową wykonawcy kopertach z 
napisem  „Konkurs  ofert  na  Catering  projektu  „Jestem  zdrowa/y-program  leczenia  chorób  
kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego” . Sekretariat czynny w dni robocze w 
godzinach 7:00 – 15:00.
2. Termin składania ofert mija 31.12.2018 r. o godzinie 10.30.
3. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 11.00 w lokalu nr 39 biurowca w siedzibie 
zamawiającego. 
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4. Postępowanie jest jawne, zapraszamy wykonawców na otwarcie ofert.

XI. Opis kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
1.  Przy  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zamawiający  będzie  się  kierował  następującymi 
kryteriami: cena oferty – 100 punktów ogółem
2. Podstawą obliczenia punktów oferty będzie wzór:

C  =  ( Cmin : Cbad ) x 100
gdzie: 
C - ilość punktów przyznana za cenę oferty,
Cmin - cena najniższa wśród ofert,
Cbad  - cena oferty danego wykonawcy 

3. W toku oceny ofert zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.
4.  Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w tekście oferty oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu 
ceny. 
5.  Zamawiający  udzieli  zamówienia  wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszym Zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza. 
6.  Zamawiający  powiadomi  o  wyniku  postępowania  wszystkich  wykonawców.  Wybranemu 
wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku 
postępowania.

XIII. Wzór umowy
Wzór umowy stanowi załącznik Nr 3 do Zaproszenia.

Sokołów Podlaski  18.12.2018 r.                                                                                      
                                                                                                                       

                                                                                                                                  
                                                                        

Dyrektor
Zbigniew Deja



 Załącznik nr 2
       Oświadczenie 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia dla projektu  „Jestem zdrowa/y-program leczenia 
chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego” .

Oświadczam/my, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu w zakresie opisanym w rozdziale VI pkt.1-

6 zapytania ofertowego

..............................                                                                          ...........................................
Miejsce,data                                                                                     podpis osoby upoważnionej



                                                             ZAŁĄCZNIK NR 1 
FORMULARZ OFERTOWY
…………………………………………………..

…………………………………………………..
/nazwa i adres Wykonawcy/
…………………………………………………..

/osoba do kontaktu, telefon, e-mail/ ……….………………………………………....
/miejscowość i data/

FORMULARZ OFERTOWY
Do: PZOZ „Jestem zdrowa/y” w Sokołowie Podlaskim ul. Ks. J. Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski.

Odpowiadając  na  Zapytanie  ofertowe  nr  FZ-312-33/2018,  dotyczące usługi  cateringu  dla  uczestników 
projektu „Jestem  zdrowa/y-program  leczenia  chorób  kręgosłupa  i  otyłości  wśród  dzieci  z  powiatu 
sokołowskiego” uruchomionego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie 
Podlaskim, którego realizacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego nr RPMA.09.02.02-14-A 326/18,
zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  Zapytaniu  oświadczam,  że  oferuję  wykonanie  przedmiotu 
zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za cenę:

Wartość brutto oferty .........................zł (słownie: ...........................................................................zł)
wartość netto oferty      ..........................zł (słownie: ...........................................................................zł)
podatek VAT…..% tj.    ………………..zł (słownie: ...........................................................................zł) 

Na powyższą cenę oferty składają się ceny jednostkowe:
a) cena brutto jednego poczęstunku    ……..…zł x 680 osób = ……….. zł brutto

b) cena brutto przerwy kawowej ………….zł x 680 osób =      ………..  zł brutto

c) cena brutto przerwy kawowej i obiadu ..............zł x  96 osób =           .................  zł brutto

Ponadto oświadczam, że:
1.  Znana mi jest treść Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w 
nim zawarte. 
2.  Zobowiązuję się do zapoznania się z materiałami „Regionalnego programu zdrowotnego w zakresie 
chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego” dot. projektu „Jestem zdrowa/y-
program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”
3.  Zobowiązuję się w przypadku przyznania zamówienia naszej firmie do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4.  Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym.
5.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb 
niezbędnych dla realizacji niniejszego procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
6.  Nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 



Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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;
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 
(rodzice,  dzieci,  wnuki,  teściowie,  zięć,  synowa),  w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli.

Podwykonawcy:
Podwykonawcom zamierzam powierzyć wykonanie niżej wymienionych części zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

5. Do oferty załączam następujące załączniki: 
a) …................................................................
b) …...............................................................
c) …...............................................................
d) …...............................................................
e) ....................................................................

……………..……………………………………. 
Data  i podpis osoby upoważnionej


