
 
 

 Warszawa, dnia 30 czerwca 2021 r. 
 

OGŁOSZENIE 
 z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  

 
 

Załączniki: 
1) Formularz ofertowy 
2) Wzór umowy  
3) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w imieniu i na rzecz 
którego działa  - Zarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa  
zaprasza do złożenia oferty na: 

„ Dostawę posiłków profilaktycznych ” 
Zakres rzeczowy uwzględniający wszystkie informacje mogące mieć wpływ na cenę oferty jest 
określony    we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Termin realizacji zamówienia: od 01 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. 

Kryterium oceny: cena – 100 %   

Termin składania ofert: do dnia  09 lipca 2021 r.  do godz.  14.00. 

Oferty można składać: 
− drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zom.waw.pl 
− dopuszcza się możliwość złożenia oferty w sekretariacie Zarządu Oczyszczania Miasta;                     

Al. Jerozolimskie 11/19; 00-508 Warszawa  pok. 303. 
 
Oferta będzie rozpatrywana przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający otrzyma ją w terminie 
składania ofert określonym w ogłoszeniu.  

Komórka organizacyjna Zarządu Oczyszczania Miasta realizująca zamówienie: 
Dział  Eksploatacji 
Osoby do kontaktu: 
 Magdalena Zabłocka tel. 22-277-04-12, e-mail: zablocka@zom.waw.pl 
 Michał Kopecki tel. 22-277-04-52, email: kopecki@zom.waw.pl 
 
Informacje dodatkowe: 

1. Wykonawca musi złożyć wypełniony  formularz ofertowy. 
2. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty złożone zgodnie z ogłoszeniem. 
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza. 
4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert Zamawiający poinformuje na stronie internetowej 

Zarządu Oczyszczania Miasta, na której zostało zamieszczone ogłoszenie, o wyborze 
najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia bez podania przyczyn. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania Ogłoszenia w każdym czasie (w tym po 

upływie terminu składania ofert) bez podawania przyczyn. 
7. W sprawach nieujętych w ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 



Załącznik nr 1  do ogłoszenia                                                                       

FORMULARZ  OFERTOWY 
 
Wykonawca: ............................................……………………………..………………………………………………………… 

Adres:………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

REGON:……………………………….…..………NIP:……………………………………………………………………………… 

Tel:………………………..…….................................……e-mail…….....…………………………………………….... 

 
W  odpowiedzi na OGŁOSZENIE z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych na „Dostawę posiłków profilaktycznych”. 
 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia  za cenę ofertową brutto  zgodnie z poniższą 

tabelą: 

Nazwa 
Cena 

netto za 
posiłek 

Cena 
brutto za 
posiłek 

Stawka VAT  

Ilość 
posiłków                
w trakcie 
trwania 
umowy 

Wartość netto 
bez VAT 

Wartość brutto  
z VAT 

CENA OFERTOWA 

A B C=B*1,08 D E F=B*E G=B*E*1,08 

Dostawa 
posiłków 

profilaktycznych 
na terenie m.st. 

Warszawy 

   

8% 

 

11960 

  

 
Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego, na warunkach określonych w ogłoszeniu. 
 
 
 

................................................, ......................... 2021 r.                                      ........................................................................ 
                     (miejscowość)                                       (data)                                                                                                                          (podpis uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-li) firmy/wykonawcy 



Załącznik nr 2 do ogłoszenia 
Wzór umowy 

 

o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł zawarta w dniu …………………2021 r. w Warszawie pomiędzy: 

Miastem Stołecznym Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa NIP 525-22-48-481, w ramach którego 
działa Zarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa zwanym dalej 
Zamawiającym, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy  
nr GP-0158/1295/08  z dnia 23.04.2008 r. przez:  

 Tadeusza Jaszczołta –  Dyrektora Zarządu Oczyszczania Miasta, a 
 
…………………. z siedzibą w Warszawie przy ul. ………………….. zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla 
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr wpisu do rejestru przedsiębiorców …………… o kapitale 
zakładowym w wysokości ……………………… w całości wpłaconym, NIP ………………….., zwanym dalej 
Wykonawcą, reprezentowanym przez : 
 

 ………………………. 
 

§ 1 
(Przedmiot umowy)  

Przedmiotem umowy jest dostarczanie i wydawanie gorących posiłków profilaktycznych dla grupy do 
115 osób do maksymalnie ośmiu miejsc wskazanych przez Zamawiającego w granicach 
administracyjnych m.st. Warszawy.  
 

§ 2 
(Czas obowiązywania)  

Umowa będzie realizowana w okresie od 1 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. 
 

§ 3 
 (Warunki wykonania umowy) 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać i wydawać gorące posiłki profilaktyczne w jednorazowych 
pojemnikach (500 ml), zapakowane w termosach cateringowych zapewniających utrzymanie ciepła. 
Wykonawca dostarczy również komplet sztućców do każdego posiłku i nawilżone chusteczki 
higieniczne w ilości równej liczbie posiłków.  

2. Wartość kaloryczną oraz energetyczną każdego posiłku określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków (Dz.U. nr 60 poz. 279 z późn.zm.).  

3. Posiłki będą dostarczane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 – 11.00. Zamówienia 
będą dokonywane przez Zamawiającego dnia poprzedniego do godz. 1530 na numer telefonu 
Wykonawcy, tj. …………………… z podaniem ilości zamawianych porcji i określeniem miejsca 
dostarczenia posiłków dla danej grupy.   

4. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania posiłków profilaktycznych zgodnie z menu opisanym 
w załączniku nr 1.   

5. Wykonawca będzie dostarczał, z jednodniowym wyprzedzeniem, dekadową ofertę posiłków 
(codziennie inny zestaw).   

6. W przypadku opóźnienia w dostawie posiłku trwającego dłużej niż 2 godziny, Zamawiający 
uprawniony jest na koszt Wykonawcy zlecić przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków innemu 
Wykonawcy, o ile cena takiego posiłku nie przekroczy ceny za posiłek przygotowany przez 
Wykonawcę o więcej niż 50%. Nie wyłącza to stosowania postanowień §5 ust.1 umowy.   

 

§ 4 
(Wynagrodzenie. Termin zapłaty) 

1.  Zamawiający określa, że za prawidłowe wykonanie warunków umowy Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy łączne wynagrodzenie brutto nie wyższe niż: …………………….. zł (słownie: 
złotych…………………. /100), zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia………………….., według ceny 
jednostkowej: 

Cp=………..,….zł netto + 8% VAT tj. : ……………….,……zł brutto (słownie: złotych………./100), gdzie 
Cp oznacza cenę za 1 posiłek profilaktyczny wraz z dostawą. 
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2.  W przypadku osiągnięcia wysokości brutto środków, o których mowa w ust. 1, przed datą określoną 
w §2, umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu bez składania w tym względzie dodatkowych 
oświadczeń, a Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu.  

3.  Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za faktycznie dostarczone i przygotowane zgodnie  
z § 3 umowy posiłki. Cena jednostkowa będzie obowiązywała przez cały okres trwania umowy,  
z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 i zawierała wszelkie koszty i nakłady Wykonawcy związane z wykonaniem 
umowy, w tym koszty dostawy i wydania posiłków.  

4.  Podstawę do obliczenia należności będzie stanowił iloczyn liczby posiłków i ceny jednostkowej za 
1 posiłek uwzględniony w zbiorczym zestawieniu wydanych posiłków profilaktycznych, 
sporządzonym przez Wykonawcę za każdy miesiąc według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 
umowy. Zbiorcze zestawienie wydanych posiłków musi zostać zaakceptowane przez 
Zamawiającego przed wystawieniem faktury i będzie stanowiło załącznik do faktury. 

5.  Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur w terminie zgodnym z obowiązującymi 
przepisami, z wyszczególnieniem w nich ilości wydanych posiłków oraz ich ceny jednostkowej.  

6.  Wykonawca za prawidłowo wykonane prace wystawi faktury VAT, gdzie wskaże:  

a. Nabywcę:  
Miasto Stołeczne Warszawa  
Plac Bankowy 3/5  
00-950 Warszawa  
NIP: 525-22-48-481  

b. Odbiorcę i płatnika:  
Zarząd Oczyszczania Miasta  
Al. Jerozolimskie 11/19  
00-508 Warszawa  

c. Numer oraz datę zawarcia umowy  

d. Numer rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi płatności z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności w rozumieniu art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług 
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn.zm.) -  w przypadku Wykonawcy będącego zarejestrowanym 
czynnym podatnikiem VAT.  
 

oraz dostarczy je: 
- na adres: Zarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, 
- elektronicznie wyłącznie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). 

 
7.  Zamawiający nie będzie zobowiązany do odbioru faktury elektronicznej przesyłanej inną drogą niż za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) oraz nieposiadającej numeru umowy 
nadanego przez Kupującego. 

 
8.  Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania (PEF) innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. 
 
9.  Zapłata wynagrodzenia za dostarczone posiłki dokonywana będzie przelewem  

w terminie 21 dni, od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 
papierowej lub od daty otrzymania dokumentu UPO przez Wykonawcę w przypadku wystawienia 
prawidłowej faktury elektronicznej, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Faktura 
powinna zawierać wyszczególnienie wszystkich pozycji wykazanych w zestawieniu zbiorczym 
wydanych posiłków profilaktycznych. 

 
10. W przypadku złożenia faktury zawierającej nieprawidłowości Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek 

roszczeń z tytułu przekroczenia terminu płatności do momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej 
faktury. 

 
11. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
  
12. W przypadku naliczenia kar umownych zgodnie z §5 Wykonawca wyraża zgodę na ich wpłatę na 

rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie księgowej w terminie 7 dni od daty jej 
otrzymania. 

 
13. Fakturę za prace wykonane w listopadzie 2021 roku, Wykonawca dostarczy najpóźniej do 10 grudnia 

2021 roku. 
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§ 5 
(Kary umowne) 

1. W przypadku niedostarczenia posiłków w terminie ustalonym w § 3 ust. 3, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do każdorazowego naliczania kary umownej w wysokości 100,00 zł (słownie: złotych sto 
00/100 ) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, jednocześnie nie więcej niż 500,00 zł (słownie: 
złotych pięćset 00/100) za jeden dzień.   

2. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych za poniesioną szkodę.  

 
§ 6 

(Szczególny tryb odstąpienia od umowy, Rozwiązanie umowy) 

1. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym  
w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje obowiązków określonych w § 3 w przeciągu kolejnych 
dwóch dni lub gdy łączne kary przekroczą 1000,00 zł (słownie: złotych jeden tysiąc 00/100).  

 
§ 7 

[Udostępnianie informacji publicznej] 
 

Zamawiający oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dane go 
identyfikujące(gdy jest osobą fizyczną ograniczone do imienia, nazwiska ewentualnie imienia, nazwiska  
i firmy – jeżeli umowę zawiera w ramach prowadzenia działalności gospodarczej), przedmiot umowy 
 i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r.  
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późn.zm.) 
 

§ 8 
[Postanowienia końcowe]  

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności za zgodą obu stron.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny.  

3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy Wykonawca będzie 
zobowiązany przy rozliczeniach za wykonane usługi do przeliczenia oferowanych jednostkowych cen 
netto w taki sposób, aby przy uwzględnieniu nowej stawki podatku VAT jednostkowa cena brutto nie 
była wyższa od ceny zaoferowanej w ofercie cenowej.  

4. Prawa Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przez Wykonawcę przenoszone na osoby 
trzecie ani w całości ani w części bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 
Dotyczy to w szczególności wierzytelności o zapłatę faktur.   

5. Komórką organizacyjną Zamawiającego odpowiedzialną za techniczną stronę realizacji umowy jest 
Dział Eksploatacji.  

6. Spory mogące wyniknąć z umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

7. Podpisane przez strony załączniki stanowią integralną część umowy.  

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
 
 
Zamawiający                                                    Wykonawca 
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Załącznik nr  1   
do wzoru umowy  

MENU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamawiający                                             Wykonawca 

NAZWA POTRAWY GRAMATURA/ OBJĘTOŚĆ 
ZESTAW I 

zupa pomidorowa z makaronem  500 ml 
ryba panierowana  100 g 
pieczywo  150 g 

ZESTAW II 
zupa krupnik  500 ml 
baleron  100 g 
pieczywo  150 g 

ZESTAW III 
zupa fasolowa  500 ml 
kiełbasa toruńska  100 g 
pieczywo  150 g 

ZESTAW IV 
bigos  400 g 
pieczywo  150 g 

ZESTAW V 
zupa barszcz ukraiński  500 ml 
przysmak śniadaniowy  100 g 
pieczywo graham  150 g 

ZESTAW VI 
żurek z kiełbasą  500 ml 
szynka drobiowa  100 g 
pieczywo  150 g 

ZESTAW VII 
zupa kapuśniak  500 ml 
kotlet mielony  100 g 
pieczywo  150 g 

ZESTAW VIII 
zupa pieczarkowa  500 ml 
lunch meat  100 g 
pieczywo  150 g 

ZESTAW IX 
zupa grochowa  500 ml 
kiełbasa podwawelska  100 g 
pieczywo  150 g 

ZESTAW X 
zupa jarzynowa  500 ml 
pasztet podlaski  100 g 
pieczywo  150 g 

ZESTAW XI 
fasolka po bretońsku  400 g 
pieczywo  150 g 

ZESTAW XII 
zupa kalafiorowa  500 ml 
kurczak faszerowany  100 g 
pieczywo  150 g 

ZESTAW XIII 
zupa neapolitanka  500 ml 
szynka delikatesowa  100 g 
pieczywo  150 g 

ZESTAW XIV 
potrawka z kurczaka  400 g 
pieczywo  150 g 

ZESTAW XV 
zupa ogórkowa  500 ml 
kotlet rybny  100 g 
pieczywo  150 g 

ZESTAW XVI 
strogonow 500 ml  
pieczywo 150 g 

ZESTAW XVII 
leczo 500 ml 
pieczywo 150 g 

ZESTAW XVIII 
gulasz wieprzowy  500 ml 
pieczywo 150 g 
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Załącznik nr  2   
do wzoru umowy  

 
 

MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE WYDANYCH POSIŁKÓW PROFILAKTYCZNYCH  
 
LP. Data Sekcja I Sekcja II Interwencja 

TE 
Interwencja 

TO 
Razem 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
Zamawiający                                     Wykonawca 
 
 



Załącznik nr 3 do ogłoszenia 

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 
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 z późn. zm.)), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Oczyszczania Miasta 
         z siedzibą w Warszawie adres: Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa. Z Administratorem można się 
 skontaktować poprzez adres e-mail: zom@zom.waw.pl) lub pisemnie na adres siedziby Administratora; 
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym można  się kontaktować  w sprawach 

dotyczących Pani/Pana danych osobowych wysyłając email na adres: iod@zom.waw.pl lub pisemnie na 
adres siedziby Administratora; 

3. Pani/Pana  dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania                          
o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy,  a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek 
prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający                           
na Zarządzie Oczyszczania Miasta jako jednostce sektora finansów publicznych; 

4. Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca                        
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2019 r, poz. 553 ze zm.); 

5. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych 
podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy; 

6. Przetwarzane dane osobowe  obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer 
CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję 
wpływającą do Zarządu Oczyszczania Miasta w celu udziału w postępowaniu o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia publicznego; 

7. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych 
podmiotów upoważnionych  na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów 
prowadzących działalność kontrolną wobec Zarządu Oczyszczania Miasta. Dane osobowe                                          
są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych; 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych: 
 dostępu do swoich danych osobowych, 
 ich sprostowania, 
 ograniczenia ich przetwarzania, 
 przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych, 
 wniesienia sprzeciwu. 

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej; 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji; 

12. Jednocześnie Zarząd Oczyszczania Miasta przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku 
informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane 
zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym  postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 
pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno 
z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 


