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Załącznik nr 1 do SIWZ 

                                                                                                                                         SP1.39.1.2016 

 

  

  

 

 

  

  
   Pieczątka  firmowa Wykonawcy 
 

Nr faks: ..................................., e-mail ………………………………. 

 

 

O F E R T A 

          W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na zadanie pn.: 

Dostawa  produktów  spożywczych  do  kuchni  szkolnej 

w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie 
1. Składam ofertę na wykonywanie n/w części dostawy zgodnie z warunkami określonymi w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

 

1) Cena brutto (wynagrodzenie całkowite brutto podane w załączniku nr 1 do formularza 

ofertowego) za Część I – Mięsa, wędliny, podroby w kwocie: ..................................... 

(słownie: ................................................................................................................................... 

....................................) złotych.  

2) Cena brutto (wynagrodzenie całkowite brutto podane w załączniku nr 2 do formularza 

ofertowego) za Część II – Mięsa i wędliny drobiowe w kwocie: ..................................... 

(słownie: ................................................................................................................................... 

...................................) złotych. 

3) Cena brutto (wynagrodzenie całkowite brutto podane w załączniku nr 3 do formularza 

ofertowego) za Część III – Ryby w kwocie: ..................................... (słownie: ....................... 

............................................................................................................) złotych. 

4) Cena brutto (wynagrodzenie całkowite brutto podane w załączniku nr 4 do formularza 

ofertowego) za Część IV – Warzywa i owoce mrożone oraz produkty gotowe w kwocie: 

.............................. (słownie: .................................................................................................... 

................................) złotych. 

5) Cena brutto (wynagrodzenie całkowite brutto podane w załączniku nr 5 do formularza 

ofertowego) za Część V – Przyprawy, koncentraty, przeciery i inne produkty spożywcze w 

kwocie: ..................................... (słownie: ................................................................................ 

...................................................) złotych.  
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6) Cena brutto (wynagrodzenie całkowite brutto podane w załączniku nr 6 do formularza 

ofertowego) za Część VI – Nabiał, produkty mleczarskie w kwocie: ..................................... 

(słownie: ................................................................................................................................... 

...............................) złotych. 

7) Cena brutto (wynagrodzenie całkowite brutto podane w załączniku nr 7 do formularza 

ofertowego) za Część VII – Warzywa, owoce konserwowane, konserwy w kwocie: 

..................................... (słownie: .............................................................................................. 

..................................................) złotych. 

8) Cena brutto (wynagrodzenie całkowite brutto podane w załączniku nr 8 do formularza 

ofertowego) za Część VIII – Pieczywa w kwocie: ................................ (słownie: ................... 

.....................................................................................................................................) złotych.  

9) Cena brutto (wynagrodzenie całkowite brutto podane w załączniku nr 9 do formularza 

ofertowego) za Część IX – Warzywa, owoce i jaja kurze w kwocie: ..................................... 

(słownie: ................................................................................................................................... 

................................................) złotych. 

10) Cena brutto (wynagrodzenie całkowite brutto podane w załączniku nr 10 do formularza 

ofertowego) za Część X – Produkty zbożowe w kwocie: ..................................... (słownie: 

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

........................) złotych. 

2. Oświadczam, że podane kwoty nie ulegną zmianie w okresie realizacji umowy.  

3. Oświadczam, że zapoznałem się z SIWZ oraz jej załącznikami – i nie wnoszę do niej zastrzeżeń 

– oraz uzyskałem informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia i przygotowania 

oferty.  

4. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany 

w SIWZ. 

5. Oświadczam, że akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy dołączony do SIWZ, oraz zobowiązuję 

się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

6. Oświadczam, że wykonam przedmiot umowy: 

1) siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców* 

2) przy udziale podwykonawców*. 

7.   W przypadku powoływania się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 

ust. 2b ustawy – Prawo zamówień Publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień Publicznych, 

podaję ich nazwy (informację o podwykonawcach należy zamieścić w załączniku nr 8 do SIWZ). 

 

 

data .....................................                                                 .........................................................                                                                                                                        
                                                                              Podpis i pieczątka Wykonawcy   

*niepotrzebne skreslić 


