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FK.241.01.2016                                                                                                    Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 
…………………………        
/pieczęć firmowa Wykonawcy/ 

  
                                                                                                                                                                  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

na dostawę produktów żywnościowych do stołówki szkolnej 
przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Mińsku Mazowieckim 

 
w okresie od 1 września 2016r. do 31 grudnia 2016r. 

 
1. DANE WYKONAWCY: 

 
Nazwa: …………………………………………………………………………....................................... 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………. 

REGON: ………………………… …………………NIP: ………………………………………………... 

Numer telefonu: …………………..………………. Numer faxu: ………………………………………. 

e-mail: ………………………….. ………….strona internetowa: ……………………………………... 

 

2. REALIZACJA ZAMÓWIENIA: 
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr sprawy FK.241.01.2016 na 
dostawę produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Miejskich nr 
1 w Mińsku Mazowieckim w okresie od 1 września 2016r. do 31 grudnia 2016r. składam/y 

niniejszą ofertę i oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ za cenę:              

    
Część 1:  ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE 
Wartość brutto …………………………………………………………………….. zł.   
( słownie:  ………………………………………………………………………). 
 

w tym podatek VAT …………………………………………………………………….. zł.  
( słownie:  ………………………………………………………………………). 
 

Wartość netto …………………………………………………………………….. zł. 
( słownie:  ………………………………………………………………………). 
 
Część 2:  WĘDLINY  
Wartość brutto …………………………………………………………………….. zł.   
( słownie:  ………………………………………………………………………). 
 

w tym podatek VAT …………………………………………………………………….. zł.  
( słownie:  ………………………………………………………………………). 
 

Wartość netto …………………………………………………………………….. zł. 
( słownie:  ………………………………………………………………………). 
 
Część 3:  PIECZYWO I WYROBY CUKIERNICZE 
Wartość brutto …………………………………………………………………….. zł.   
( słownie:  ………………………………………………………………………). 
 

w tym podatek VAT …………………………………………………………………….. zł.  
( słownie:  ………………………………………………………………………). 
 

Wartość netto …………………………………………………………………….. zł. 
( słownie:  ………………………………………………………………………). 
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Do oferty należy dołączyć wypełnione formularze cenowe stanowiące załącznik nr 2  
 /części 1- 3 /.  

 
3. OŚWIADCZENIE: 
1)  Oświadczam/y, że oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia zgodnego z wymaganiami i 

warunkami opisanymi w ustawie Pzp oraz określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. 
Wszystkie produkty spełniają warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
26.08.2015r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom 
i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki 
spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych 
jednostkach. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie od 1 września 2016r. 
do 31 grudnia 2016r. z wyłączeniem przerw świątecznych oraz innych przerw wynikających 
z organizacji roku szkolnego.  

2) Oświadczam/y, że podane w ofercie ceny jednostkowe będą stałe przez cały okres 
obowiązywania  umowy. 
W czasie trwania sprzedaży promocyjnej artykułów objętych ofertą przetargową, 
zobowiązujemy się do sprzedawania Zamawiającemu tych artykułów po cenach 
promocyjnych, jeżeli są niższe od przetargowych, przez cały okres trwania promocji. 

3) Oświadczam/y, że uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty, 
zapoznaliśmy się ze SIWZ oraz z projektem umowy – warunki w nich wskazane zostały 
przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń. 

4) Oświadczam/y, iż posiadam/y uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4) Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od daty 
otwarcia ofert. 

5) Oświadczam/y, iż: przedmiotowe zamówienie wykonamy samodzielnie / zamierzamy 
powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom *: 

 
 
 
 

L.p. Nazwa części zamówienia Zakres finansowy 

  
 

 

  
 

 

 
W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do: 
podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 
 
 
 
 

4.  ZAŁĄCZNIKI 
     Integralną częścią oferty są załączniki: 
 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 
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Ofertę niniejszą składam/y na …….. kolejno ponumerowanych stronach. 
 
 
 
 
..................................,. dnia........................           ......................................................... 
                                                                                                                                                / podpis Wykonawcy  
                                                                                                                                   lub upoważnionego przedstawiciela / 
  

                                                                                                 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić 


