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26.2.2018 

 

 Załącznik nr 1  
 

.........................................  
/pieczęć firmowa Wykonawcy/  

 

 

FORMULARZ   OFERTY 

 

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na Dostawę  artykułów spożywczych do stołówki szkolnej  

w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym w roku szk. 2018/2019, oferujemy wykonanie zamó-

wienia, w zakresie określonym w SIWZ: 

1. Zdanie nr  I  15000000 - 8 i 15800000 - 6 przyprawy i koncentraty 

Za cenę łączną netto: ..................................................................zł  

Słownie:  ________________________________________________________________zł:  

brutto (z podatkiem VAT): ___________________________________.zł  

Słownie: ____________________________________________________________________zł: 

2.Zadanie nr XII 15800000 - 6 różne produkty spożywcze 

Za cenę łączną netto: ..................................................................zł  

Słownie: ____________________________________________________________________zł:  

brutto (z podatkiem VAT): ___________________________________.zł  

Słownie: ____________________________________________________________________zł: 

Ponadto: 

1. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminach określonych w SIWZ. 

2.    Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia z …….…dnio-

wym terminem płatności faktury. 

3.    Oświadczamy, że deklarujemy zrealizowanie zamówienia uzupełniającego złożonego w dniu 

dostawy w ciągu…………………minut. 

4. Oświadczamy, że dostarczane przez nas produkty nie są obciążone prawami osób trzecich. 

5. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. 30 

dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 

6. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do podpisania umowy na dostawę 

artykułów    żywnościowych  w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego. 

7. Szczegółowy wykaz cen asortymentu wykazany jest w załączniku, stanowiącym integralną 

część oferty. 

8. Ceny brutto są cenami sprzedaży (zawierają podatek VAT) i uwzględniają dowóz artykułów do 

magazynu Zamawiającego w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym. 

9. Zobowiązujemy się do dostaw artykułów spożywczych przez cały okres rozliczeniowy wg cen 

wykazanych w załączniku do oferty.                    
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10. Oświadczamy, ze spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień pu-

blicznych oraz nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych .  

11. Oferta została złożona na ponumerowanych stronach. 

12. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

a).........................................................................................................................................................

b) ........................................................................................................................................................ 

c)......................................................................................................................................................... 

d)......................................................................................................................................................... 

e)......................................................................................................................................................... 

f) ......................................................................................................................................................... 

g)......................................................................................................................................................... 

h)……………………………………………………………………………………………………. 

i)…………………………………………………………………………………………………….. 

j)…………………………………………………………………………………………………… 

k)……………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………  
/Pieczęć i podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)  

do reprezentowania Wykonawcy/  

……………………, dnia …………….2018 r.  
        /miejscowość/ 


