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

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie, o zamówieniu na: Dostawę artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Polance Wielkiej w 2022 r. składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia 

w zakresie określonym Specyfikacją Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

i wzorem umowy, na następujących warunkach: 

: 

NAZWA 

WYKONAWCY 

 
 

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

 

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

 

ADRES 

WYKONAWCY 

 
 

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

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

 

NIP 
 
 

REGON 
 

 

TELEFON 
 
 

FAX 
 

 

e-mail 
 

 

  Wykonawca jest mikro/małym/średnim przedsiębiorcą: TAK /NIE1 

 

1. Oferujemy realizację wykonania całości przedmiotu zamówienia: 

Część I Warzywa i owoce zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ oraz  Załącznikiem nr 2  
 

Wartość ogólna zamówienia netto wynosi: .............................................. zł.    

słownie: ...........................................................................................................................................................  

Wartość ogólna zamówienia brutto ( łącznie podatkiem VAT) 

wynosi.................................................................... zł.  

słownie: .............................................................................................................................................................   

                                                 
1 skreślić niewłaściwe 

mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR; 

małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami 

i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
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Część II  Mięso drobiowe i wyroby zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ oraz  

Załącznikiem nr 2 

Wartość ogólna zamówienia netto wynosi: .............................................. zł.    

słownie: ...........................................................................................................................................................  

Wartość ogólna zamówienia brutto (łącznie podatkiem VAT) 

wynosi.................................................................... zł.  

słownie: .............................................................................................................................................................  

 

 

Część III Produkty mleczarskie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ oraz  Załączniku nr 2  

 

Wartość ogólna zamówienia netto wynosi: ..............................................     

słownie: .........................................................................................................................  

Wartość ogólna zamówienia brutto (łącznie podatkiem VAT) 

wynosi.......................................................................... zł.  

słownie: ......................................................................................................................... 

 

Część IV Mrożonki i produkty przetworzone zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ oraz  

Załącznikiem nr 2  

 

Wartość ogólna zamówienia netto wynosi: .............................................. zł.    

słownie: ...........................................................................................................................................................  

Wartość ogólna zamówienia brutto (łącznie podatkiem VAT) 

wynosi.................................................................... zł.  

słownie: ............................................................................................................................................................. 

 

Część V Produkty spożywcze zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ oraz  Załącznikiem nr 2  
 

Wartość ogólna zamówienia netto wynosi: .............................................. zł.    

słownie: ...........................................................................................................................................................  

Wartość ogólna zamówienia brutto (łącznie podatkiem VAT) 

wynosi.................................................................... zł.  

słownie: ............................................................................................................................................................. 

 

 

Część VI Pieczywo i wyroby cukiernicze zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ oraz  

Załącznikiem nr 2  

 

Wartość ogólna zamówienia netto wynosi: .............................................. zł.    

słownie: ...........................................................................................................................................................  

Wartość ogólna zamówienia brutto (łącznie podatkiem VAT) 

wynosi.................................................................... zł.  

słownie: ............................................................................................................................................................. 
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Część VII Mięso i wyroby wędliniarskie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ oraz  

Załącznikiem nr 2  
 

Wartość ogólna zamówienia netto wynosi: .............................................. zł.    

słownie: ...........................................................................................................................................................  

Wartość ogólna zamówienia brutto (łącznie podatkiem VAT) 

wynosi.................................................................... zł.  

słownie: ............................................................................................................................................................. 

 

  

2. Oświadczam(y), że przedstawiona w ofercie cena wynikająca wprost ze Specyfikacji 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  w godzinach 6:30 – 7:30 bezpośrednio do magazynu. 

4. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia objęty jest stałą kontrolą weterynaryjną i kontrolą 

Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. 

5. Gwarantujemy, że przydatność do spożycia każdego produktu będzie co najmniej 3 miesiące od daty 

dostawy. 

6. Potwierdzamy związanie niniejszą ofertą przez okres  30  dni, licząc od dnia upływu terminu składania 

ofert. 

7. Oświadczam(y), że termin płatności wynosi 30 dni. 

8. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy 

do niej zastrzeżeń. Zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

9. Oświadczam(y), że zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia wzór umowy (Załącznik nr 4) 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. 

10. Oświadczam(y), że wszystkie oświadczenia i informacje załączone do oferty są kompletne, rzetelne 

i prawdziwe. 

11. Oświadczam(y), że nie zamierzam(y) powierzyć do wykonania żadnej części niniejszego 

zamówienia/ następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom  [*]: 

 

L.p. Nazwa części zamówienia 

1.  

2.  

3.  

 

12. Termin realizacji zamówienia:  od 3 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.  

13. Określenie ilości poszczególnych asortymentów są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie 

 w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. 

14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 ust.1 ust.2 RODO 

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
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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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu.**  
 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) …........................................................... 

2) …........................................................... 

3) …........................................................... 

4) …............................................................ 

5) …............................................................ 

 

 

 

 

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

  Podpis(y)  osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-----------  
* nie potrzebne skreślić 

** w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 

oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 

 
 

 

 

 

 

 


