
Załącznik nr 1 do SIWZ 

.........................., dn. ................. 
        miejscowośd 
 
 
Zamawiający: 

Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu 

ul. B. Prusa 253 a  
41-219  Sosnowiec 
tel.: 32 263 61 71, fax.: 32 263 61 71 
adres strony internetowej: www.zlobekmiejski.sosnowiec.pl 
e-mail: zmsc@sosnowiec.edu.pl 

  
 

FORMULARZ OFERTOWY 

Wyrażamy chęd uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanym przez Zespół Żłobka 
i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu, na zadanie pn.: 

 
Dostawa  żywności do Oddziałów Zespół Żłobka  

i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu 
z podziałem na 8 zadao  

w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 
Znak postępowania: 271.2.01.2020 

 
 
 

 I. DANE WYKONAWCY 

 

1. Nazwa Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum) 

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

2.  Siedziba Wykonawcy: 

ul.: ....................................... kod: ..................   miejscowośd: ................................................... 

3.  Adres do korespondencji: 

ul: ....................................... kod: ..................   miejscowośd: ................................................... 

4.  NIP: .......................................... 5. REGON: …………………………………… 

6.  TEL:   ……………………………………. 7. FAX:    ………………………………………. 

8.  E-MAIL: .............................................. 

9.  OSOBA DO KONTAKTÓW: ......................................... 10. TEL.: ........................................ 

 

../../../../../../../Users/Moje%20dokumenty/Downloads/przeatrg%202019%2026-10/Kasia-dokumenty/ZAMÓWIENIA%20PUBLICZNE/2017-SIWZ%20%20Żł.%20Miejski%20-Dostawa%20żywności%20na%202018%20r/www.zlobekmiejski.sosnowiec.pl
mailto:zmsc@sosnowiec.edu.pl
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Konsorcjum z (jeżeli dotyczy):  

A) Nazwa Partnera:.................................................................................................................... 

B) Siedziba Partnera: 

ul: ......................................... kod: ..................... miejscowośd: .......................................... 

Nazwa i nr rachunku bankowego Wykonawcy na który Zmawiający będzie kierował  

wynagrodzenie  za realizację przedmiotu umowy: 

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

 

  II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
Oferta dotyczy zamówienia publicznego Znak postępowania: 271.2.01.2020 
 z podziałem na 8 zadao 

 

  III. CENA/CZAS OCZEKIWANIA NA ZAMÓWIENIE PILNE 

 
1. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

za kwotę: 
 

Zadanie nr 1 - dostawa nabiału i produktów mleczarskich 
 
Cena netto    –  ............................... zł  
Podatek VAT –  ............................... zł  
Cena brutto  –  ............................... zł  
słownie cena brutto: .................................................................................................... zł  
zgodnie z formularzem cenowym do zadania nr 1 
 

 

Zadania nr 2 – dostawa mięsa i wędlin 
 
Cena netto    –  ............................... zł  
Podatek VAT –  ............................... zł  
Cena brutto  –  ............................... zł  
słownie cena brutto: .................................................................................................... zł  
zgodnie z formularzem cenowym do zadania nr 2 
 

 

Zadanie nr 3 – dostawa mrożonek 
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Cena netto    –  ............................... zł  
Podatek VAT –  ............................... zł  
Cena brutto  –  ............................... zł  
słownie cena brutto: .................................................................................................... zł  
zgodnie z formularzem cenowym do zadania nr 3 
 

 

Zadanie nr 4 – dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich 
 
Cena netto    –  ............................... zł  
Podatek VAT –  ............................... zł  
Cena brutto  –  ............................... zł  
słownie cena brutto: .................................................................................................... zł  
zgodnie z formularzem cenowym do zadania nr 4 

 

Zadanie nr 5 - dostawa jaj konsumpcyjnych 
 
Cena netto    –  ............................... zł  
Podatek VAT –  ............................... zł  
Cena brutto  –  ............................... zł  
słownie cena brutto: .................................................................................................... zł  
zgodnie z formularzem cenowym do zadania nr 5 

 

Zadanie nr 6 - dostawa warzyw i owoców 
 
Cena netto    –  ............................... zł  
Podatek VAT –  ............................... zł  
Cena brutto  –  ............................... zł  
słownie cena brutto: .................................................................................................... zł  
zgodnie z formularzem cenowym do zadania nr 6 

 

Zadanie nr 7 - dostawa ryb 
 
Cena netto    –  ............................... zł  
Podatek VAT –  ............................... zł  
Cena brutto  –  ............................... zł  
słownie cena brutto: .......................................................................................................... zł  
zgodnie z formularzem cenowym do zadania nr 7 

 

Zadanie nr 8 - dostawa artykułów ogólnospożywczych 
 
Cena netto    –  ............................... zł  
Podatek VAT –  ............................... zł  
Cena brutto  –  ............................... zł  
słownie cena brutto: .................................................................................................... zł  
zgodnie z formularzem cenowym do zadania nr 8 
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Zobowiązuję się do realizacji zamówienia pilnego, w szczególnych przypadkach wynikających 
z potrzeby Zamawiającego w czasie oczekiwania na zamówienie pilne, w szczególnych 
przypadkach wynikających z potrzeby Zamawiającego wynoszącym: 
 
      Zadanie nr 1 – do ……….  godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia zamówienia.                       

Zadanie nr 2 – do ……….  godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia zamówienia.                                             
Zadanie nr 3 – do ……….  godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia zamówienia.                                             
Zadanie nr 4 – do ……….  godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia zamówienia.                        
Zadanie nr 5 – do ……….  godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia zamówienia.                                            
Zadanie nr 6 – do ……….  godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia zamówienia.                                                                                                       
Zadanie nr 7 – do ……….  godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia zamówienia. 
Zadanie nr 8 – do ……….  godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia zamówienia1. 
 
 

  IV. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Działając w imieniu Wykonawcy: 

1.  Oświadczam, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zawartymi w SIWZ, ze wszystkimi 
załącznikami do SIWZ w tym z projektem umowy, akceptuje je bez zastrzeżeo oraz 
uzyskał informacje konieczne do przygotowania oferty. 

2.  Oświadczam, iż wskazana w punkcie III cena uwzględnia wszelkie koszty realizacji 
zamówienia oraz nie ulegnie zmianie w trakcie obowiązywania umowy. 

3.  Oświadczam, że numer rachunku podany w ofercie jest rachunkiem, dla którego zgodnie 
z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 
2019 r. poz. 2357 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 

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

5.  Oświadczam, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje 
zamieszczone w naszej ofercie  i załącznikach do oferty są prawdziwe. 

6.  Zobowiązuję się, w przypadku przyznania zamówienia, do zawarcia umowy na warunkach 
określonych we wzorze /projekcie umowy.   

7.  Zobowiązuje się zrealizowad przedmiot zamówienia w terminie określonym w SIWZ.  

8.  Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu 
i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na potwierdzenie powyższego 
posiadam ważne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem. 

9.  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 

10.  Oświadczam, że Firma która reprezentuje jest: 

                                         
1 Wykonawca może złożyd ofertę na wybrane przez siebie jedno zadanie albo dowolną ilośd zadao. W trakcie 
badania i oceny ofert Zamawiający będzie rozpatrywał każde zadanie oddzielnie. Za ofertę częściową uważa się 
ofertę złożona na pełny asortyment dla danego zadania. 
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 mikroprzedsiębiorstwem (zatrudniające mniej niż 10 pracowników a roczny obrót 

netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie 

przekracza równowartości w złotych 2 mln euro)* 

 małym przedsiębiorstwem (zatrudniające mniej niż 50 pracowników a roczny 

obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 

nie przekracza równowartości w złotych 10 milionów euro)* 

 średnim przedsiębiorstwem  (zatrudniające mniej niż 250 pracowników a roczny 

obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 

nie przekracza równowartości w złotych 50 milionów euro)* 

 żadne z powyższych* 

 

  V. TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY 

 
Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą byd udostępnione innym uczestnikom 
postępowania, stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach (podad 
strony Oferty): ................................... – dołączone do oferty jako jej odrębna częśd. 
 
Uzasadnienie Wykonawcy dla prawidłowości zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa: 
……………..................................... 
 
 

  VI. POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA 

 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy 
będzie:  

 

Pan/Pani……………………………………………………… tel. …………………………….   fax ……………………….. 

e-mail: ……………………………………………………….. 

 
2. INFORMUJEMY, że:** 

 wybór oferty nie będzie prowadzid do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego.* 

 wybór oferty będzie prowadzid do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego w  odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od 
przedmiotu zamówienia) *:  
 
……………………………………………………………*…………………………………………………* 
……………………………………………………………*…………………………………………………* 
……………………………………………………………*…………………………………………………* 
……………………………………………………………*…………………………………………………* 
Wartośd towaru/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek 
podatkowy u Zamawiającego to: 
 
…………………..zł netto                         *.…………………..zł netto*. 
…………………..zł netto                         *.…………………..zł netto*. 
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…………………..zł netto                         *.…………………..zł netto*. 
 

 
3. ZAMIERZAMY powierzyd podwykonawcom wykonanie następujących części 
zamówienia: 
 
 

Częśd zamówienia 
Nazwa podwykonawcy 

(o ile jest to wiadome podad firmy Podwykonawców) 

  

  

 
*niepotrzebne skreślid 
**dotyczy Wykonawców, których oferty będą generowad obowiązek doliczania wartości 
podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 
 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy 

o podatku od towarów i usług, 
 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez 

zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 
 
Integralnymi załącznikami do niniejszej oferty są: 
 
1. ………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………………. 
4. ………………………………………………………………………. 
5. ………………………………………………………………………. 
6. ………………………………………………………………………. 
7. ………………………………………………………………………. 
8. ………………………………………………………………………. 
9. ………………………………………………………………………. 
 
Na ……… kolejno ponumerowanych stronach składam całośd oferty. 
 

 
 
   .……………….………………                                     ..……………………………………………………………… 
   miejscowośd i data                                          imię, nazwisko (pieczęd) i  podpis  osoby                                               
                                                                             upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

                                                                 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1).  
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* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


