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ZAŁĄCZNIK  1 

 
.....................................................               
 /nazwa i adres Wykonawcy/ 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Wojkowice Kościelne 
ul. Zachodnia 4 
42 – 510 Wojkowice Kościelne 
 
Nazwa zadania:  
Dostawa produktów żywnościowych do  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Wojkowicach Kościelnych 

 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez* : 
Nazwa Wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..…….…
Adres Wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….…. 
NIP:.......................................................  
REGON:................................................ 
nr telefonu ............................................ 
nr faxu ..................................................  
adres e-mail........................................... 
*w przypadku składania oferty wspólnej należy wpisać dane dotyczące wszystkich 
podmiotów 

 

O F E R T A: 

Część 1 (załącznik 1a) – Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych (w tym: mleko, produkty mleczarskie, 
przetworzone owoce i warzywa, jaja, produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów 
skrobiowych, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, ryby mrożone, filety rybne i pozostałe 
mięso z ryb, różne produkty spożywcze)  
Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego za cenę brutto: 

CENA BRUTTO:...............................................................................................zł.  

Słownie:........................................................................................................................................ 

 
Część 2 (załącznik 1b) – Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych 
do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych 
Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego za cenę brutto: 
CENA BRUTTO:...............................................................................................zł.  

Słownie:........................................................................................................................................ 
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Część 3 (załącznik 1c) – Dostawa owoców, warzyw i podobnych produktów do Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych 
Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego za cenę brutto: 

CENA BRUTTO:...............................................................................................zł.  

Słownie:........................................................................................................................................ 

 

Część 4 (załącznik 1d) – Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i 
ciastkarskich do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych 
Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego za cenę brutto: 
 
CENA BRUTTO:...............................................................................................zł.  
Słownie:........................................................................................................................................ 
 

Zamówienie zrealizujemy w terminie: do 31 grudnia 2019 r. 
Termin płatności za wykonane usługi będzie wynosił 21 dni, przelew. 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia  i nie 
wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 
oferty. 
Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą na czas wskazany w  zapytaniu 
ofertowym: 30 dni. 
Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia projektu umowy stanowiącej załącznik           
nr 2 do zapytania ofertowego i zobowiązujemy się, że w przypadku przyznania nam 
zamówienia umowa zostanie zawarta w określonym przez Zamawiającego terminie. 
Oświadczamy, że gwarantujemy ciągłą sprzedaż produktów żywnościowych stanowiących 
przedmiot umowy, wykazanych w formularzu asortymentowo - cenowym. Jednocześnie 
zobowiązujemy się do dostarczania wszystkich produktów świeżych, z aktualną datą 
przydatności do spożycia i w ich oryginalnych opakowaniach. Gwarantujemy również 
realizację zamówień zgodnie ze złożonymi zamówieniami. 
Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części 
zamówienia: 
a) wykonanie................................................................................................................................ 
b) wykonanie........................................................................................................................... itd. 
 
 
...........................................dn. ..................... 
 / miejscowość, data / 

 
 

..............................................................         

/podpisy osób upoważnionych, pieczęć/ 

  


