
Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

 

 

 

                (pieczęć Wykonawcy) 

tel./fax…………………………………………………….. 

adres mailowy………………………………………… 

 

FORMULARZ OFERTY 

 W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1129) na sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych z 

podziałem na części dla DPS w Zochcinku w okresie 12 miesięcy od dnia 12.09.2021r. do 11.09.2022r., 

oświadczamy, że: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie z opisem 

zawartym w/w specyfikacji warunków zamówienia za wynagrodzeniem: 

 

Część I: Różne produkty spożywcze. 

Wartość brutto:……………………………………………………………..PLN 

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

Część II: Produkty mięsno-wędliniarskie. 

Wartość brutto:……………………………………………………………..PLN 

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

Część III: Produkty mleczarskie. 

Wartość brutto:……………………………………………………………..PLN 

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

Część IV: Pieczywo. 

Wartość brutto:……………………………………………………………..PLN 

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

Część V: Mrożonki, ryby. 

Wartość brutto:……………………………………………………………..PLN 

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

 

2. Zamówienie zrealizujemy w wymaganym przez Zamawiającego terminie. 

3. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu składania ofert. 

5. Przedstawiony projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

6.  Powierzymy wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                    (określić powierzony zakres) 

W załączeniu do oferty, lista firm podwykonawców. 

 nie powierzymy wykonania części zamówienia podwykonawcy. 



7. Informacja o dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (wskazać rodzaj dokumentu 

i adres strony): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rade UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. * 

9. Oferta wraz z załącznikami zawiera ……………. ponumerowanych stron. 

 

 

………………………………….          ………………………………………… 

(miejscowość, data)               (podpis osoby uprawnionej do 

                                                                                                                                     reprezentowania wykonawcy) 

 

Załącznikami do oferty są: 

1. ………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Wykreślić w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 lub art. 14 ust. 5 RODO 


