Załącznik nr 1 do SIWZ

.....................................................
/pieczątka Wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:„Dostawa artykułów żywnościowych do
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polance Wielkiej w roku 2021” składamy ofertę na wykonanie
przedmiotu zamówienia w zakresie określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, na następujących warunkach:
NAZWA
WYKONAWCY

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ADRES
WYKONAWCY

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

NIP
REGON
TELEFON
FAX
e-mail

1. Oferuje(my) wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia za cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): ………..................................………………................
słownie: …………………………………………………………….............……………………..……...….......
...............................................................................................................................................................................

Na powyższą kwotę składają się:
PAKIET NR 1

WARZYWA I OWOCE

PAKIET NR 2

MIĘSO DROBIOWE I WYROBY

PAKIET NR 3

PRODUKTY MLECZARSKIE

PAKIET NR 4

MROŻONKI I PRODUKTY PRZETWORZONE

PAKIET NR 5

PRODUKTY SPOŻYWCZE

PAKIET NR 6 PIECZYWO I WYROBY CUKIERNICZE
PAKIET NR 7 MIĘSO I WYROBY WĘDLINIARSKIE

Jeżeli oferta dotyczy więcej niż jednego pakietu należy złożyć formularz ofertowy oddzielnie dla każdego pakietu.

2. Oświadczam(y), że przedstawiona w ofercie cena wynikająca wprost ze Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia jest kompletna dla prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia.
3. Zobowiązujemy się do dostawy na własny koszt oferowanego przedmiotu zamówienia od poniedziałku
do piątku do godziny 7:30 bezpośrednio do magazynu.
4. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia objęty jest stałą kontrolą weterynaryjną i kontrolą

1

Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z obowiązkami Wykonawcy i akceptujemy je bez zastrzeżeń.
6. Gwarantujemy, że przydatność do spożycia każdego produktu będzie co najmniej 3 miesiące od daty
dostawy.
7. Potwierdzamy związanie niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania
ofert.
8. Oświadczam(y), że termin płatności wynosi ………… dni.
9. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy
do niej zastrzeżeń. Zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
10. Oświadczam(y), że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez
nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na
warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Oświadczam(y), że wszystkie oświadczenia i informacje załączone do oferty są kompletne, rzetelne
i prawdziwe.
12. Oświadczam(y), że nie zamierzam(y) powierzyć do wykonania żadnej części niniejszego
zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom [*] :
Nazwa części zamówienia

L.p.
1.
2.
3.

13. Oświadczam(y), że nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
udzielenia niniejszego zamówienia.
14. Oświadczam(y), że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/ wskazane poniżej informacje zawarte
ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom
postępowania [*]:
Strony w ofercie
L.p.

(wyrażone cyfrą)

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
od

do

1
2
3

14. Termin realizacji zamówienia: od 4 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
16. Określenie ilości poszczególnych asortymentów są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie
w zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) …...........................................................
2) …...........................................................
3) …...........................................................
4) …............................................................
5) …............................................................
6) …............................................................
7) …......................................................

.............................................................................
Podpis(y) osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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