
                                                                                                                                               

Załącznik Nr 1 (do SIWZ) 

Opis przedmiotu zamówienia. Asortyment zamawianych produktów. 

Zapotrzebowanie na okres od daty zawarcia umowy do 30.06.2021 r. 

L. p Grupa CPV Nazwa CPV Nazwa J. miary Ilość 

1 15811000-6 pieczywo Bułka kanapkowa  pszenna  opakowanie do 400g szt. 30 

2 15811000-6 pieczywo chleb bezglutenowy  opakowanie 200g op. 90 

3 15811000-6 pieczywo Chleb gracham kg 10 320 

4 15811100-7 chleb Chleb zwykły kg 25 000 

5 15811400-0 bułeczki Bułka do zapiekanki 100g szt. 620 

6 15811400-0 bułeczki Bułka hamburgerowa 50g szt. 1 270 

7 15811400-0 bułeczki Bułka hod-dog 100g szt. 630 

8 15811400-0 bułeczki Bułka zwykła (mała) 50g szt. 15 480 

9 15811500-1 pieczywo gotowe Bułka tarta  opakowanie  do 1kg kg 1 420 

10 15812200-5 ciasta Babka kg 40 

11 15812200-5 ciasta Drożdżówka 80g szt. 6 450 

12 15812200-5 ciasta Jabłecznik kg 50 

13 15812200-5 ciasta Pączki 70g szt. 3 230 

14 15812200-5 ciasta Sernik kg 110 

15 15812200-5 ciasta Pizzerynki  100g szt. 650 

16 15891400-4 zupy Żur (żurek, zakwaszona zupa mączna) l 280 

 

WYMAGANIA DLA PRODUKTÓW 

ZNAKOWANIE 

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania 
poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 
lipca 2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. z 2007 r. Nr 137 poz. 967 ze zm.). 

TRANSPORT 

Transport specjalistycznym chłodniczym środkiem transportu, przystosowanym odpowiednio do transportowanego środka 
spożywczego. Transport powinien odbywać się w sposób zabezpieczający przed zgnieceniem, uszkodzeniem, zgniciem i 
zamoknięciem. Środki transportu powinny być czyste i bez obcych zapachów.  

Środek transportu musi spełniać wymogi rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.) 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA 

Zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta na opakowaniu. 

1. Chleb zwykły (pszenno-żytni z makiem), Jm. - kg, PN-93/A-74103 

Chleb mieszany - pytlowy, produkowany z mąki pszennej i żytniej na kwasie lub na kwasie z dodatkiem drożdży, osypany makiem.  Masa 
bochenka  500 g. – 2 kg, kształt okrągły, podłużny, dopuszcza się odstępstwo w wadze bochenka do 3%. 

pakowanie: kosz do pieczywa 

2. Bułki zwykłe (pszenne), Jm. - kg, PN-92/A-74105 

Pieczywo spożywcze zwykłe, produkowane z mąki pszennej, zgodnie z wymaganiami przywołanej polskiej normy. Masa bułki 50 g., kształt 
okrągły. 

pakowanie: kosz do pieczywa 

3. Chleb gracham (razowy ze słonecznikiem), Jm. - kg, PN-93/A-74103 

Pieczywo spożywcze żytnie, produkowane z mąki żytniej, na kwasie, kwasie z dodatkiem drożdży lub na drożdżach, z dodatkiem słonecznika 
oraz innych dodatków smakowych i konserwujących zgodnie z recepturą. Masa bochenka 500 g, kształt właściwy do użytej formy. 

pakowanie: kosz do pieczywa 

4. Pączek drożdżowy  Jm.- kg, PN-A-88106 

Pieczywo spożywcze produkowane z mąki pszennej, na drożdżach, z dodatkiem soli, mleka, cukru, ekstraktu słodowego oraz innych dodatków 
smakowych i konserwujących zgodnie z recepturą właściwą dla wypieku pączków z nadzieniem, (z nadzieniem z marmolady min. 10 % masy 
pączka), masa pączka 70 - 100 g. 
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kształt – okrągły lub podłużny pączek lub w kształcie nadanym przez producenta, skórka gładka, z możliwymi delikatnymi pęknięciami, 
matowa, oblana lukrem (glazurą), 

barwa:  

skórki –  jasnobrązowa do brązowej, której intensywność na przekroju maleje w kierunku miękiszu, 

miękisz – równomiernie zabarwiony, suchy w dotyku o dobrej krajalności, sprężysty, równomiernie porowaty i wyrośnięty 

dopuszczalne odchylenia masy poszczególnych pączków o masie 100 g (po 4 godz. od wypieku) +/- 3% 

opakowanie jednostkowe/opakowanie zbiorcze – kosz plastikowy płytki (ułożenie jednowarstwowo) 

5. Drożdżówki z kruszonką, Jm.- kg, PN-A-88106  

Pieczywo spożywcze produkowane z mąki pszennej, na drożdżach, z dodatkiem soli, mleka, cukru, ekstraktu słodowego oraz innych dodatków 
smakowych i konserwujących zgodnie z recepturą właściwą dla wypieku bułek, wykończone kruszonką i glazurą – drożdżówek z nadzieniem, 
masa drożdżówki 80 - 100 g 

opakowanie jednostkowe/opakowanie zbiorcze – kosz plastikowy płytki (ułożenie jednowarstwowo) 

6. Drożdżówki z makiem, Jm.- kg, PN-A-88106  

Pieczywo spożywcze produkowane z mąki pszennej, na drożdżach, z dodatkiem soli, mleka, cukru, ekstraktu słodowego oraz innych dodatków 
smakowych i konserwujących zgodnie z recepturą właściwą dla wypieku bułek – drożdżówek z nadzieniem z masy makowej, wykończone 
glazurą masa drożdżówki 80 - 100 g 

opakowanie jednostkowe/opakowanie zbiorcze – kosz plastikowy płytki (ułożenie jednowarstwowo) 

7. Drożdżówki z serem, Jm.- kg, PN-A-88106  

Pieczywo spożywcze produkowane z mąki pszennej, na drożdżach, z dodatkiem soli, mleka, cukru, ekstraktu słodowego oraz innych dodatków 
smakowych i konserwujących zgodnie z recepturą właściwą dla wypieku bułek – drożdżówek z nadzieniem z masy serowej, wykończone 
glazurą, masa drożdżówki 80 - 100 g 

opakowanie jednostkowe/opakowanie zbiorcze – kosz plastikowy płytki (ułożenie jednowarstwowo) 

8. Jabłecznik, Jm.- kg, PN-A-88115 

Wyrób cukierniczy produkowany z mąki pszennej, z nadzieniem z masy jabłkowej, z dodatkiem soli, mleka, cukru, ekstraktu słodowego oraz 
innych dodatków smakowych i konserwujących zgodnie z recepturą właściwą dla wypieku ciasta – jabłecznika. 

Kształt podłużny, kwadratowy lub w kształcie nadanym przez producenta, skórka gładka, z możliwymi delikatnymi pęknięciami, lekko 
błyszcząca lub matowa, oblana lukrem. 

Gotowy jabłecznik w przeliczeniu na 10 kg, produktu zawiera nie mniej niż: 

• jabłka – 7,0 kg,  

• cukier – 1,0 kg,  

• jajka – 0,2 kg, 

opakowanie jednostkowe/opakowanie zbiorcze – kosz plastikowy płytki (ułożenie jednowarstwowo) 

9. Sernik, Jm.- kg , PN-A-88115 

Wyrób cukierniczy produkowany z mąki pszennej, na spodzie z ciasta kruchego, z nadzieniem z masy serowej, z dodatkiem soli, mleka, cukru, 
ekstraktu słodowego oraz innych dodatków smakowych i konserwujących zgodnie z recepturą właściwą dla wypieku ciasta – sernika 

kształt – podłużny, kwadratowy lub w kształcie nadanym przez producenta, skórka upieczonej masy serowej, gładka, z możliwymi delikatnymi 
pęknięciami, lekko błyszcząca lub matowa, oblana lukrem lub innym dodatkiem cukierniczym 

masa serowa równomiernie rozłożona w całym cieście, nie oddzielająca się od ciasta kruchego, o smaku słodko serowym z dodatkami bakalii 
(rodzynki, orzechy, migdały) 

gotowy sernik w przeliczeniu na 10 kg, produktu zawiera nie mniej niż: 

• ser – 5,0 kg,  

• cukier – 1,5 kg,  

• jajka – 0,5 kg, 

opakowanie jednostkowe/opakowanie zbiorcze – kosz plastikowy płytki (ułożenie jednowarstwowo) 

10. Babka w polewie kakaowej, Jm.- kg, PN-A-88115 

Wyrób cukierniczy produkowany z mąki pszennej, jajek, tłuszczu, z dodatkiem soli, mleka, cukru, ekstraktu słodowego oraz innych dodatków 
smakowych i konserwujących zgodnie z recepturą właściwą dla wypieku ciasta – babki w polewie kakaowej 

gotowa babka w przeliczeniu na 10 kg, produktu zawiera nie mniej niż: 

dopuszczalne odchylenia masy poszczególnych składników wymienionych w pkt– +/- 3 %, 

podłużny, ściętego stożka lub w kształcie nadanym przez producenta, skórka delikatnie porowata, z możliwymi delikatnymi pęknięciami, 
równomiernie oblana polewą cukierniczą kakaową, 

gotowa babka w przeliczeniu na 10 kg, produktu zawiera nie mniej niż: 
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• kakao – 0,15 kg,  

• cukier – 2,0 kg,  

• jajka – 1,7 kg, 

opakowanie jednostkowe/opakowanie zbiorcze – kosz plastikowy płytki (ułożenie jednowarstwowo) 

CECHY DYSKWALIFIKUJĄCE PRODUKTY: 

• obce posmaki i zapachy, smak gorzki, kwaśny, zbyt słony,  stęchły, mdły, 

• zanieczyszczenia mechaniczne, 

• produkt zabrudzony, spalony, niedopieczony, o wyraźnie niewłaściwej porowatości, o miękiszu z zakalcem, kruszącym się, z obecnością 
grudek mąki lub soli, 

• objawy pleśnienia, psucia, zawilgocenie,  

• uszkodzenia mechaniczne, deformacje, zgniecenia, produkty porozrywane, 

• obecność szkodników żywych, martwych, oraz ich pozostałości. 

  

  

  

  

    (podpis osoby odpowiedzialnej za 
opis przedmiotu zamówienia) 
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Załącznik Nr 2 (do SIWZ) 

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

………………………………………………….. , dnia…………………2019 r. 

  

FORMULARZ  OFERTOWY 

Nawiązując do treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na sukcesywne dostawy pieczywa 

świeżego, wyrobów piekarskich i ciastkarskich dla CRR KRUS  w Jedlcu – CRR-241.05.2019: 

A. DANE WYKONAWCY: 

Osoba upoważniona do reprezentacji i podpisująca ofertę:  

Wykonawca/Wykonawcy:  

 

Adres:   

 

Faks:  

E-mail:  

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:  

Adres do korespondencji (jeśli inny niż podany wyżej):  

 

 

B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Zgodnie z załączonym formularzem cenowym stanowiącym wypełniony Załącznik Nr 3 (do SIWZ) 

C. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: 

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*:  

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA 

BURTTO PLN 

 

SŁOWNIE                                              

BURTTO PLN 

 

 

* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ. 

D. OŚWIADCZENIA: 

1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz w projekcie 

umowy; 

2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;  

3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektem umowy i 

nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert 

(włącznie z tym dniem); 
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5) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie (na zasadach 

opisanych w projekcie umowy) w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury; 

E. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego; 

2) osobą upoważnioną do kontaktów z  Zamawiającym  w  sprawach  dotyczących  realizacji  

umowy  

jest:  

Tel./Faks:  

E-mail:  

F. PODWYKONAWCY: 

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, 

należy podać również dane proponowanych podwykonawców): 

1)  

2)  

G.  INFORMACJA W ZAKRESIE WIELKOŚCI FIRMY PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO 

OFERTĘ                                     (właściwe zakreślić): 

 - mikroprzedsiębiorstwo;           - małe przedsiębiorstwo;               - średnie przedsiębiorstwo. 

H. SPIS TREŚCI: 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

2)  

3)  

4)  

5)  

 Jednocześnie wykonawca wskazuje zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 

lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający (...) następujące 

oświadczenia lub dokumenty, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego / są dostępne pod 

poniższymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych: 

1)  

2)  

 

Oferta została złożona na                    kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

 

   
(pieczęć Wykonawcy)  Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 



                                                                        

 

  
 Załącznik Nr 3 (do SIWZ) 

 

  , dnia   

(Pieczątka firmowa Wykonawcy)  (miejscowość)  (data) 

FORMULARZ CENOWY 

Pieczywo świeże, wyroby piekarskie i ciastkarskie CPV - 15810000-9 

L. p. Grupa CPV Nazwa 
J. 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

netto 
Podatek VAT  

Cena jedno-
stkowa brutto              
(kol. 6 + kol. 8) 

Wartość netto                                 
(kol. 5 x kol. 6) 

Wartość brutto                
(kol. 5 x kol. 9) 

zł % zł zł zł zł 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 15811000-6 Bułka kanapkowa  pszenna  opakowanie do 400g szt. 30           

2 15811000-6 chleb bezglutenowy  opakowanie 200g op. 90           

3 15811000-6 Chleb gracham kg 10 320           

4 15811100-7 Chleb zwykły kg 25 000           

5 15811400-0 Bułka do zapiekanki 100g szt. 620           

6 15811400-0 Bułka hamburgerowa 50g szt. 1 270           

7 15811400-0 Bułka hod-dog 100g szt. 630           

8 15811400-0 Bułka zwykła (mała) 50g szt. 15 480           

9 15811500-1 Bułka tarta  opakowanie  do 1kg kg 1 420       

10 15812200-5 Babka kg 40       

11 15812200-5 Drożdżówka 80g szt. 6 450       

12 15812200-5 Jabłecznik kg 50       

13 15812200-5 Pączki 70g szt. 3 230       

14 15812200-5 Sernik kg 110       

15 15812200-5 Pizzerynki  100g szt. 650       

16 15891400-4 Żur (żurek, zakwaszona zupa mączna) l 280       

Razem VAT , NETTO, BRUTTO (VAT = kol. 11 – kol. 10)        

           

Wartość brutto realizowanego zadania słownie zł: 

 
   

 
 
        

      
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

  



                                                                                                                                               

 

Załącznik nr 4 (do SIWZ) 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Oświadczenie na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Dostawy pieczywa świeżego, wyrobów piekarskich i ciastkarskich dla CRR KRUS  w Jedlcu” 

Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

 

I. DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Oświadczenie dotyczące Wykonawcy: 

1) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 

ustawy Pzp; 

2) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ust. 1 

ustawy Pzp. 

 
 

.................................................. dnia ……………………….…….......…. r.                              ............................................ 
(podpis) 

 
 

3) oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………………………….……………..…. ustawy Pzp  
(podać mającą zastosowanie . podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 
Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

 
 
 

.................................................. dnia ……………………….…….......…. r.                             ............................................ 
(podpis) 

 
  



Tadeusz Ordziniak, str. 8 z 10 

2. Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje 
się Wykonawca: 

 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 
podwykonawcą/ami:……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..…………………………………………………………..… 

 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

 nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
 

.................................................. dnia ……………………….…….......…. r.                                 ............................................ 
(podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
 
 
.................................................. dnia ……………………….…….......…. r.                                 ............................................ 

(podpis) 
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FORMULARZ - OŚWIADCZENIE DOT.  GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

 

Oświadczenie na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Dostawy pieczywa świeżego, wyrobów piekarskich i ciastkarskich dla CRR KRUS  w Jedlcu” 

Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

 
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚĆI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Oświadczam, że: 

1) *) nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369); 

2) *) należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369); 

i ZAŁĄCZAM LISTĘ podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 1 

 
 
 

.................................................. dnia ……………………….…….......…. r.                ............................................ 
(podpis) 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23.  

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
*) niepotrzebne skreślić   

 
  

                                                 
 1 Lista powinna zawierać co najmniej: nazwę podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej, adres/siedziba, NIP, REGON, nr KRS (jeśli dotyczy), 
inne oznaczenia właściwe dla podmiotu nie mającego swojej siedziby na terenie RP. 
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Załącznik Nr 5 (do SIWZ) 

(pieczęć firmowa Wykonawcy)     

………………………………………………….. , dnia…………………2019 r. 

  

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja(My) niżej podpisany(ni)……………………………………………………….…………………………………………………………………. 

działając w imieniu i na rzecz: …………………………………..…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………  
(pełna nazwa wykonawcy) 

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………  
(adres siedziby wykonawcy) 

Przystępując do przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy pieczywa świeżego, wyrobów 
piekarskich i ciastkarskich dla CRR KRUS w Jedlcu, oświadczam(y), że dysponuję(my) decyzją właściwego 
organu w zakresie dopuszczenia poniżej wymienionych środków transportu do przewozu artykułów 
spożywczych:  
 

L.p. Marka i typ pojazdu Nr rejestracyjny Nr decyzji Data wydania Ważna do 

1.      
2.      
3.      
4.      

Oraz w okresie trwania umowy, przedstawię(my) Zamawiającemu, stosowną decyzję właściwego organu w 
zakresie dopuszczenia środków transportu do przewozu artykułów spożywczych, na każde żądanie, pod 
rygorem natychmiastowego odstąpienia od umowy. 

 

 

 

  

  

 
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

 do reprezentowania Wykonawcy)  

 


