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                      Załącznik nr 1  

 

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

                                                   pieczęć wykonawcy 

Telefon: .............................. Faks : ................................ 

E-mail: ............................................................................ 

 

 

Formularz ofertowy 

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania 

ofertowego na zadania pn.: „Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Placówek 

Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie w roku szkolnym 2019/2020”.  

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie 

z jego opisem: 

 

Część nr 1: „Mięso, produkty mięsne i wędliny” 

 

Łączna cena brutto.........................................................................................................zł 

(słownie:...........................................................................................................................) 

 

Część nr 2: „Warzywa i owoce” 

 

Łączna cena brutto.........................................................................................................zł 

(słownie:...........................................................................................................................) 
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Część nr 3: „Pieczywo, świeże wyroby piekarsko-ciastkarskie” 

 

Łączna cena brutto.........................................................................................................zł 

(słownie:...........................................................................................................................) 

 

Część nr 4: „Inne produkty spożywcze” 

 

Łączna cena brutto.........................................................................................................zł 

(słownie:...........................................................................................................................) 

 

Część nr 5: „Mrożonki” 

Łączna cena brutto.........................................................................................................zł 

(słownie:...........................................................................................................................) 

 

2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wymaganym przez 

Zamawiającego. 

3. Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować bez udziału/ z udziałem* 

podwykonawców. Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć 

podwykonawcom obejmuje: 

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

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

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

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

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

      ........................................................................................................................................**  

W przypadku zatrudnienia Podwykonawców, odpowiadamy za ich pracę jak za swoją    

własną. 

4. Oświadczamy, że: 

1) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia          

i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 
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2) zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy i nie 

wnosimy do nich żadnych uwag, 

3) jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres objęty zamówieniem, 

4) dostarczanie artykułów objętych zamówieniem będzie zgodne z obowiązującymi 

zasadami w systemie HACCP oraz wymogami sanitarno – epidemiologicznymi, 

5) w razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do 

podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego, 

6) uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

5. Oferta składa się z .......... kolejno ponumerowanych stron. 

6. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) Formularz cenowy części: ............................................. 

2) Parafowany wzór umowy. 

3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu. 

4) ......................................................................................... 

5) ......................................................................................... 

6) ......................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

................................................               ......................................................... 
          Miejscowość i data                        Podpis/y osób upoważnionych/upoważnionej 

                                  do reprezentowania Wykonawcy  

 

 

* niepotrzebne skreślić 

** Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 


