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Załącznik nr 1- Wzór Formularza Oferty  

 

 

Nr sprawy ZSJG.34.2.2012 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

dla przetargu nieograniczonego 

naprzygotowanie i dostarczanie obiadów do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki  

w Juchnowcu Górnym. 

 

Nr sprawy: ZSJG.34.2.2012  

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym. 

ul. Szkolna 5 

16-061 Juchnowiec Kościelny 

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

 

 

 

............................................................................................................................... 
Pieczęcie firmowe Wykonawców 

 

3.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW z Zamawiającym:  

 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

4.  Ja (my) niżej podpisany(i), w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu opublikowane  

w Biuletynie Zamówień Publicznych nr …………………. w dniu …….. składając ofertę 

oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

2) gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 

wyjaśnień do SIWZ, jej modyfikacji oraz złożonej oferty; 

     3) przedmiotem mojej (naszej) oferty jest przygotowanie i dostarczanie obiadów  

do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zgodnie  

z opisem przedmiotu          zamówienia i dyspozycjami Zamawiającego w łącznej 

szacunkowej ilości 9600 porcji normalnych i 5440 porcji małych sztuk w okresie od 

03.09.2012 r.do 30.11.2012 r.  

za  

CENĘ OFERTOWĄ: ……………………………………………………………………. 

NETTO: ………………………………………………………………………………….. 

BRUTTO:  ……………………………………………………………………………….. 
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_ _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _ PLN 
  

słownie ………………………………………………………………………………………… 

 

 Cena jednego obiadu Koszt surowców 

zużytych do 

przygotowania jednego 

obiadu (tzw. wsad do 

kotła) 

Szacunkowa 

ilość 

obiadów x 

ilość dni 

Wartość zamówienia 

 netto brutto netto brutto  netto brutto 

Porcja 

mała 

    5440   

Porcja 

normalna 

    9600   

Ogółem ------------ ------------ ------------ ------------ ------------   

 

4) oświadczamy, że czujemy się związani złożoną ofertą  przez 30 dni; 

5) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w  SIWZ oraz  warunki 

płatności: Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi w 

terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej faktury, 

wystawionej na podstawie protokołu odbioru. 

6) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę  

zobowiązuję(emy)  się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 

Zamawiającego, 

7) składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia]*, 

8)  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenia niniejszego zamówienia, 

9) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2010.113.759 z późn. zm.), [żadne z informacji zawartych w 

ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w 

szczególności innym uczestnikom postępowania*: 

 
l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  

(wyrażone cyfrą)  

od do 

a)     

b)     

 

10) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia 

/ następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć 

podwykonawcom]*:  
l.p. Nazwa części zamówienia  Podwykonawca 

a)    

b)    

c)    

5.  Oferta została złożona na …….....kolejno ponumerowanych stronach. 
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Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1 Załącznik Nr 2- Załącznik Nr 7 do SIWZ 

2. ..............................................................................  

3 .............................................................................  

4 …………………………………………………….. 

5……………………………………………………………. 

6……………………………………………………………. 

7……………………………………………………………….. 

8……………………………………………………… 
 

 

 

…………………………………………………                                        ………………………………….. 
Podpis(y) osób wskazanych w dokumencie              Miejscowość i data 

uprawniającym do występowania w obrocie 

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Niepotrzebne skreślić 


