
 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

miejsce, data ................................. 

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

          ( pieczęć firmy )                 

FORMULARZ  OFERTOWY 

Dane wykonawcy 

Nazwa: ......................................................................................................................... 

Siedziba: .......................................................................................................................... 

.         Nr telefonu  ............................................. Nr faksu ............................................... 

Nr REGON : ........................................... Nr NIP ................................................. 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na usługę : 

„Przygotowania i dostarczenia własnym transportem do stołówki mieszczącej się w budynku 

Zarządu Oddziału  PCK w Żninie ul. Aliantów 10 , posiłków regeneracyjno wzmacniających 

przeznaczonych do żywienia zbiorowego  dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w 

Żninie” 

oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, za cenę: 

1.Cena  za jeden posiłek o normach przedstawionych w SIWZ: 

   Cena netto:……………zł słownie:…………………………………………….zł 

    Podatek VAT………%.................zł słownie:………………  ………………zł  

              Cena brutto:............ zł  słownie: .................................................. ..........zł  

          2.Wartość przedmiotu zamówienia stanowić będzie iloczyn podanej w ofercie ceny  

             jednego posiłku brutto i  liczby wydanych posiłków. 

          3.Termin płatności faktury – II kryterium oceny oferty zostaje określony na termin  

             …….dni , od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej do siedziby zamawiającego  

             faktury.  

          4.Termin wykonania: od 04.01.2016 r. do 31.12.2016 r.  

          5.Osobą do kontaktów z zamawiającym jest .................................................................. 

            tel. …....................  fax …................... … mail …......................................................... 

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania 
oferty. 

 Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

 Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania 
stawiane wykonawcy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń. 

 Potwierdzamy termin wykonania zamówienia. 



 

 

 Potwierdzamy, że zakres usług przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem 
objętym SIWZ.  

 

 Podwykonawcą  

- nie zamierzamy 

- zamierzamy                                                                                                                              
powierzać wykonanie części zamówienia.                                                                                   
Zakres rzeczowy powierzonych podwykonawca czynności stanowi załącznik do oferty. 

       .  Oświadczamy, że  zapoznaliśmy się z specyfikacją istotnych warunków zmówienia , wzorem 
          umowy oraz pozostałymi załącznikami do SIWZ  oraz przyjmujemy je bez zastrzeżeń.  
      
       . Umowa z Wykonawcą , którego oferta została wybrana , zawarta będzie w terminie nie krótszym 
         niż 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało  
         przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.   
     
      . Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą do czasu zawarcia umowy z  
        Wykonawcą którego oferta uznana została za najkorzystniejsza, lecz nie dłużej niż termin  
        związania ofertą, tj. 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert ( z zastrzeżeniem art. 85 ust. 
        2 ustawy). 
   
     .  Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z  
        wymogami ustawowymi.  
 
     . Oświadczamy, że posiadamy niezbędne informacje potrzebne do właściwego wykonania usługi 
       objętej przedmiotem zamówienia. 
     . Oświadczamy, że przygotowaliśmy wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty.   
 

 

 

                        

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

                data , podpis i pieczęć wykonawcy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


