
         Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

……………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców – w przypadku oferty wspólnej 

 

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

Adres ……………………………………………………………………………………………………

… 

REGON*…………………………………….NIP…………………………………………………. 

Nr tel. ……………………………………….. nr faksu* ………………………………………….. 

adres e-mail…………………………………………………………………………………………. 

 

* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA MIEJSKIEGO DOMU POMOCY 

SPOŁECZNEJ “ZŁOTA JESIEŃ” W ŚWIĘTOCHŁOWICACH 

W PRZEDZIALE NA 7 ZADAŃ 

 

W części I zamówienia - dostawa nabiału: 

 

Proponujemy cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości: 

 

netto     ________________________zł 

 

wartośćpodatku VAT - _______________________ zł 

 

brutto    ________________________zł 

słownie________________________________________________________ 

 

 

W części II zamówienia - dostawa drobiu: 

 

Proponujemy cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości: 



 

netto     ________________________zł 

 

wartośćpodatku VAT - _______________________ zł 

 

brutto    ________________________zł 

słownie________________________________________________________ 

 

W części III zamówienia - dostawa warzyw i owoców: 

 

Proponujemy cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości: 

 

netto     ________________________zł 

 

wartośćpodatku VAT - _______________________ zł 

 

brutto    ________________________zł 

słownie________________________________________________________ 

 

W części IV zamówienia - dostawa ryb: 

 

Proponujemy cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości: 

 

netto     ________________________zł 

 

wartośćpodatku VAT - _______________________ zł 

 

brutto    ________________________zł 

słownie________________________________________________________ 

 

W części V zamówienia - dostawa jaj: 

 

Proponujemy cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości: 

 

netto     ________________________zł 

 

wartośćpodatku VAT - _______________________ zł 

 



brutto    ________________________zł 

słownie________________________________________________________ 

 

W części VI zamówienia - dostawa produktów głęboko mrożonych: 

 

Proponujemy cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości: 

 

netto     ________________________zł 

 

wartośćpodatku VAT - _______________________ zł 

 

brutto    ________________________zł 

słownie________________________________________________________ 

 

W części VII zamówienia - dostawa pozostałych artykułów żywnościowych: 

 

Proponujemy cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości: 

 

netto     ________________________zł 

 

wartośćpodatku VAT - _______________________ zł 

 

brutto    ________________________zł 

słownie________________________________________________________ 

 

Oświadczamy że: 

1. zrealizujemy zamówienie w terminie: od dnia 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. 

2. akceptujemy termin płatności faktur wynoszący 30 dni kalendarzowych  

3. zapoznaliśmy się z SIWZ i w pełni go akceptujemy. 

4. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

5. Oświadczamy, że powierzymy wykonanie części zamówienia podwykonawcom  

w następującym zakresie  **   

 

1. Opis części zamówienia 2. Firma (nazwa) podwykonawcy, jeżeli  jest 

znany na etapie składania ofert 

  

  

 

6. zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w 

przypadku wyboru naszej oferty,  do  zawarcia umowy zgodnej z niniejszą  ofertą, na 

warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 



7. Wszystkie nformacje podane w formularzu ofertowym są zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd 

przyprzedstawianiu  informacji. 

8. Ofertę niniejszą składamy na …………………...kolejno ponumerowanych stronach. 

9. Załączniki: 

 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3 …………………………………………. 

  

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

                      (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 


