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 Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

 

Ozn. sprawy: ZŻIKD.271.2.03.2019 
 

 

………………………………… 
(data) 

.............................................................      
(Pieczęć oferenta , nazwa i adres)       

                                                                                                                                               

tel/fax.................................................. 

 
adres email............................................ 

       
NIP....................................................... 

 
       
 

  

 

FORMULARZ OFERTY  (d o s t a w a) 
 

MIEJSCE PRZEZNACZENIA: 

Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu przy ulicy  B.Prusa 253 a  
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę: 

artykułów żywnościowych na 2020 r. z podziałem na 8 pakietów (części) 

w okresie od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2020r.  

 

 
1. Oferujemy wykonanie następujących zadań objętych  Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia za cenę:  

 

 Pakiet nr 1 – Nabiał  i produkty  mleczne   

Cena  netto – ................................zł 

Podatek  VAT – ................................zł 

Cena brutto – ................................zł 

słownie cena brutto:  ..................................................................................................... 

zgodnie z formularzem cenowym do pakietu nr 1 

 

 Pakiet nr 2 – – Mięso i wędliny       

 

Cena  netto – ................................zł 

Podatek  VAT – ................................zł 

Cena brutto – ................................zł 

słownie cena brutto:  ..................................................................................................... 

zgodnie z formularzem cenowym do pakietu nr 2 



 

 

2 
 

 Pakiet nr 3 – Mrożonki 

 

Cena  netto – ................................zł 

Podatek  VAT – ................................zł 

Cena brutto – ................................zł 

słownie cena brutto:  ..................................................................................................... 

zgodnie z formularzem cenowym do pakietu nr 3 

 

 Pakiet nr 4 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie 

 

Cena  netto – ................................zł 

Podatek  VAT – ................................zł 

Cena brutto – ................................zł 

słownie cena brutto:  ..................................................................................................... 

zgodnie z formularzem cenowym do pakietu nr 4 

 

 Pakiet nr 5 – Jaja konsumpcyjne         

 

Cena  netto – ................................zł 

Podatek  VAT – ................................zł 

Cena brutto – ................................zł 

słownie cena brutto:  ..................................................................................................... 

zgodnie z formularzem cenowym do pakietu nr 5 

 

 Pakiet nr 6 – Warzywa i owoce    

 

Cena  netto – ................................zł 

Podatek  VAT – ................................zł 

Cena brutto – ................................zł 

słownie cena brutto:  ..................................................................................................... 

zgodnie z formularzem cenowym do pakietu nr 6 

 

 Pakiet nr 7 – –  Ryby    

 

Cena  netto – ................................zł 

Podatek  VAT – ................................zł 
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Cena brutto – ................................zł 

słownie cena brutto:  ..................................................................................................... 

zgodnie z formularzem cenowym do pakietu nr 7 

 

 Pakiet nr 8 – Artykuły ogólnospożywcze 

 
Cena  netto – ................................zł 

Podatek  VAT – ................................zł 

Cena brutto – ................................zł 

słownie cena brutto:  ..................................................................................................... 

zgodnie z formularzem cenowym do pakietu nr 8 

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia 

potrzebne do przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, że stanowiący załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany (zaparafowany)                             
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na 

określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 
4. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest dla nas wiążąca przez okres  30 dni licząc od 

terminu składania ofert. 

5. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie – z udziałem podwykonawców 
(niepotrzebne skreślić) 

Zakres zlecany podwykonawcy 
Nazwa i adres podwykonawcy (o ile są 

znane) 

  

(w przypadku nie wskazania udziału podwykonawców Zamawiający przyjmie, że całe 
zamówienie zostanie wykonane przez Wykonawcę, bez udziału Podwykonawcy). 

 

6. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na 
stronach _____, niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają 

informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem. 
Powyższe informacje zostały zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa z uwagi na 
(proszę wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa): 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

7. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy* Wykonawcą z sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 Prawo Przedsiębiorców (Dz.U. z 
2019 poz.1292); 

8. Oświadczamy, że: 

 uzyskaliśmy zgodę wszystkich osób, których dane są zawarte w ofercie oraz uzyskamy 

zgodę wszystkich osób wskazanych w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na 
przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego; 

 10.2. poinformowaliśmy wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz 
poinformujemy 

 wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną 

udostępnione Zamawiającemu; 

 10.3. poinformowaliśmy wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz 

poinformujemy wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, 
że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
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publicznych protokół wraz z załącznikami jest jawny oraz, iż załącznikiem do protokołu 
są m.in. oferty i inne dokumenty i informacje składane przez wykonawców. 

9. Oświadczam, że spełniam wymagania określone w art. 28, 29, 30, 32, 33 

Rozporządzenia 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, 

w szczególności zapewniam, że: 

 stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przekazanych 
danych osobowych, 

 dostęp do powierzonych danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, którym 

wykonawca polecił przetwarzanie danych osobowych, 

 dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane, mają jedynie 
osoby do tego upoważnione oraz, że dostęp do tych pomieszczeń jest nadzorowany, 

 systemy, aplikacje i sprzęt informatyczny wykorzystywany do przetwarzania 

powierzonych danych są zabezpieczone przed nieautoryzowanym ujawnieniem lub 

utratą powierzonych danych, 

 połączenie zdalnego dostępu do systemu informatycznego zabezpieczone jest 

szyfrowanym kanałem, 

 będę współpracował z administratorem w celu realizacji praw osób, których dotyczą 

powierzone dane osobowe, wskazanych w Rozdziale III przytoczonego Rozporządzenia,  

 będę niezwłocznie informował administratora o naruszenia ochrony danych osobowych, 

a także współpracował z administratorem w zakresie niezbędnym do wypełnienia 

obowiązków związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych ciążących na 

administratorze na podstawie przytoczonego Rozporządzenia. 
10. Ponadto, oświadczam, że prowadzę dokumentację potwierdzającą wykonywanie 

powyższych czynności oraz, że na żądanie administratora udostępnię wskazaną 

dokumentację.  
 

 

Załączniki do formularza oferty - integralna część oferty 
 

1. ......................................... 

2. ......................................... 

3. ......................................... 

4. ......................................... 

5. ......................................... 

6. ......................................... 

7. ......................................... 

8. ......................................... 

 

 

 
 

 

 

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

p o d p i s  i pieczątka  
upoważnionego przedstawiciela oferenta 


