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Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 ZSP/K/II/26/1/2019 

 
 
 

......................................, dnia ........................... roku 

                   (miejscowość)                (data) 
 

FORMULARZ OFERTY 

Sprzedaż - dostawa artykułów żywnościowych do stołówki  

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Łącku 

na okres od 02.01.2020r. do 30.06.2020r.  
I. TREŚĆ OFERTY 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ,, Sprzedaż – dostawa artykułów 

żywnościowych do stołówki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Łącku’ oświadczamy, że:             
Ad-1 Kryterium- Cena 

Oferujmy zgodnie z warunkami SIWZ oraz dokumentacją przetargową realizację następujących części 
(Zadań) zamówienia:  

Załącznik Nr 1 Zadanie I – Pieczywo  

na łączną wartość zamówienia brutto…………………………… zł. 

słownie: ………………………………………………………………………………………… 

Załącznik Nr 1 Zadanie II – Produkty mleczarskie 

na łączną wartość zamówienia brutto…………………………… zł. 

słownie: ………………………………………………………………………………………… 

Załącznik Nr 1 Zadanie  III – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 

brutto…………………………… zł. 

słownie: …………………………………………………………………………………………   

Załącznik Nr 1 Zadanie  IV –Różne produkty spożywcze, Ryby przedtworzone i konserwowe 

 na łączną wartość zamówienia brutto…………………………… zł. 

słownie: …………………………………………………………………………………………  

Załącznik Nr 1 Zadanie  V –  Warzywa mrożone, Ryby mrożone , Owoce mrożone 

na łączną wartość zamówienia brutto…………………………… zł. 

słownie: ………………………………………………………………………………………… 

Załącznik Nr 1 Zadanie  VI – Owoce i warzywa   

na łączną wartość zamówienia brutto…………………………… zł. 

Słownie: ………………………………………………………………………………………… 

Załącznik Nr 1 Zadanie  VII –  Jaja 
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na łączną wartość zamówienia brutto…………………………… zł. 

Słownie: …………………………………………………………………………………………......... 

Podane ceny obejmują wszystkie koszty niezbędne do nalezytego wykonania zamówienia.  

Zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje niezbędne 

do właściwego wykonania zamówienia. 

Ad.2  W kryterium termin płatności, po dostawie i wystawieniu faktury. 

Wyrażam/y zgodę na zapłatę przez Zamawiającego w terminie............dni od dnia dostarczenia 

artykułów i prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

1.   Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 
2.  Zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się –                       

w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy według wzoru określonego                         
w Załączniku nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Oświadczam/ my, że spełniam/my wymogi wynikające z systemu HACCP zgodnie                                 
z Rozporządzeniem  (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie higieny  środków spożywczych oraz Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.                       
o bezpieczeństwie żywności i żywienia  (Dz. U. z 2018r.  Poz. 1541, 1669) oraz, że 
dysponujemy właściwym środkiem transportu do dostawy  artykułów w spożywczych. 
 

4. Zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia: bez udziałału podwykonawców/ z udziałem 
podwykoanwców* (proszę podkreślić). Wskazany w poniższej tabeli zakres dostaw zamierzamy 
powierzyć podwykonawcom:  
 

L
p. 

Zakres dostaw Wartość dostaw w złotych brutto 

1.   
2.   

 
5. Oferta zawiera łącznie ……….….ponumerowanych i parafowanych stron. 
6. Do oferty zostały dołączone następujące załączniki (należy wyliczyć wszystkie załączniki): 

Załącznik nr 1 Zadanie I ................................................... 
Załącznik nr 1 Zadanie  II ................................................... 
Załącznik nr 1 Zadanie  III ................................................... 
Załącznik nr 1 Zadanie IV ................................................... 
Załącznik nr 1 Zadanie  V ................................................... 
Załącznik nr 1 Zadanie  VI ................................................... 
Załącznik nr 1 Zadanie  VII ................................................... 
Załącznik nr 2 ................................................... 
Załącznik nr 3 ...................................................   
Załącznik nr 4 ...................................................   
Załącznik nr 5 ...................................................   
Załącznik nr 6 ...................................................   
 

  II.     OŚWIADCZAM, ŻE WYPEŁNIŁEM OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PRZEWIDZIANE W ART. 13 LUB 

ART.14 
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           RODO 
 WOBEC OSÓB FIZYCZNYCH, OD KTÓRYCH DANE  OSOBOWE BEZPOŚREDNIO LUB 

POŚREDNIO 
           POYSKAŁEM W CELU UBIEGANIA SIĘ O  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ

 
              

,, SPRZEDAŻ – DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOSCIOWYCH DO STOŁÓWKI ZESPOŁU SZKOLNO – 

PRZEDSZKOLNEGO W ŁĄCKU". 
  
 III. OSOBA DO KONTAKTU 

Imię i Nazwisko  
Adres  
Telefon  
Fax  
e-mail  

 
. 

   ....................................................................................... 
(imię i nazwisko,  pieczątka firmowa) 

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


