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………………….……………………………… 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
 

 

Zespół Szkół Publicznych w Suchożebrach 
ul. Siedlecka 8 
08 -125 Suchożebry 

 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 

 
Pełna nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

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

 
Adres do korespondencji*: 

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

 

Regon: ……………………………….. NIP: …………………………………………. 

Telefon: ……………….................. Fax: …………………………………………... 

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………… 

Powiat:………………………………… Województwo:…………………………….. 

 

 
W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na "Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych w roku szkolnym 2018/2019 do 

Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach" wg części od nr 1 do nr 8, ogłoszonego przez Zespół 

Szkół Publicznych w Suchożebrach składamy poniższą ofertę: 

 
 
 
 
 
 
 



 Część nr 1: 
 
Oferujemy wykonanie sukcesywnych dostaw artykułów spożywczych w ramach części nr 1 – Mięso i 
przetwory mięsne : 

 Łączna cena netto: ………………………………………………………………zł 

 Łączna cena brutto ……………………………………………………………. zł                                         

(słownie: ……………………………...................................................................................................zł). 

 Oferujemy termin płatności faktury: ………………………… dni od dnia wystawienia. 

 

Do formularza ofertowego należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz asortymentowo – 

cenowy – część nr 1. 

 

 Część nr 2 . 

Oferujemy wykonanie sukcesywnych dostaw artykułów spożywczych w ramach części nr 2 - 
Warzywa : 

 Łączna cena netto: ……………………….......................zł 

  Łączna cena brutto………………………………............zł                                                                                        
(słownie:  ……………………....................................................................................................zł).  

 Oferujemy termin płatności faktury: ………………………….. dni od dnia jej 
wystawienia. 

Do formularza ofertowego należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz asortymentowo – 
cenowy – część nr 2. 

 

 Część nr 3. 
 

Oferujemy wykonanie sukcesywnych dostaw artykułów spożywczych w ramach części nr 3 – Owoce  

 Łączna cena netto: ………………………………zł  

 Łączna cena brutto ………………………………….zł    

 (słownie: …………………………….......................................................................................................zł).  

 Oferujemy termin płatności faktury: ………………………….. dni od dnia jej 
wystawienia. 

Do formularza ofertowego należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz asortymentowo – 
cenowy – część nr 3. 

 Część nr 4 . 
 

Oferujemy wykonanie sukcesywnych dostaw artykułów spożywczych w ramach części nr 4 – Nabiał 
i produkty mleczarskie: 

 Łączna cena netto: …………………………zł 

  Łączna cena brutto …………………………zł                                                                                              

(słownie: …………………………….............................................................................zł).                                                                                                                            

 Oferujemy termin płatności faktury: ……………… dni od dnia jej wystawienia.  

Do formularza ofertowego należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz asortymentowo – 
cenowy – część nr 4. 

 

 

 



 Część nr 5 . 
 

Oferujemy wykonanie sukcesywnych dostaw artykułów spożywczych w ramach części nr 5 - 
Mrożonki i ryby 

 Łączna cena netto: ……………………………zł  

 Łączna cena brutto ………………………………zł  

(słownie: ……………………………...............................................................................................zł).  

 Oferujemy termin płatności faktury: ………………………….. dni od dnia jej 
wystawienia.  

Do formularza ofertowego należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz asortymentowo – 
cenowy – część nr 5. 

 Część nr 6. 
 

Oferujemy wykonanie sukcesywnych dostaw produktów spożywczych w ramach części nr 6 – Różne 
artykuły spożywcze: 

 Łączna cena netto: ………………………..zł  

 Łączna cena brutto ………………………………zł  

(słownie: …………………………….zł). 

 Oferujemy termin płatności faktury: ………………………….. dni od dnia jej wystawienia. 

 
Do formularza ofertowego należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz asortymentowo – 
cenowy – część nr 6. 

 Część nr 7 
 

Oferujemy wykonanie sukcesywnych dostaw produktów spożywczych w ramach części nr 7 – 
Pieczywo 

 Łączna cena netto: ………………………….........zł 

  Łączna cena brutto ………………………………zł 

 (słownie: …………………………….......................................................................................................zł). 

 Oferujemy termin płatności faktury: ………………………….. dni od dnia jej wystawienia. 

 

Do formularza ofertowego należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz asortymentowo – 
cenowy – część nr 7. 

 

 Część nr 8: 
 

Oferujemy wykonanie sukcesywnych dostaw produktów spożywczych w ramach części nr 8 – Jaja 

 Łączna cena netto: ………………………….zł 

  Łączna cena brutto ………………………………zł 

 (słownie: ……………………………............................................................................................zł). 

 Oferujemy termin płatności faktury: ………………………….. dni od dnia jej wystawienia. 

 

Do formularza ofertowego należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz asortymentowo – 
cenowy – część nr 8. 

 
 
 
 
 



Oświadczenia: 

1.  Zobowiązujemy się realizować przedmiot zamówienia w terminie i na warunkach określonych 
przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania oraz gwarantujemy dobrą jakość 
dostarczanego towaru. 

2.  Oświadczamy, że oferowane artykuły spożywcze nie będą przeterminowane i będą  posiadały 
termin ważności nie krótszy niż określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz  
wzorem umowy i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. W przypadku wyboru naszej oferty 
zobowiązujemy się podpisać umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
zgodnie z tym wzorem. 

4. Potwierdzamy związanie niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu 
składania ofert. 

5. Niezwłocznie będziemy potwierdzać fakt otrzymania od Zamawiającego oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień. 

 
6. Oświadczamy, że zamówienie realizować będziemy przy udziale podwykonawcy*:  

Dane podwykonawcy:  

 Firma podwykonawcy(adres): .............................................................................................. ...................... 

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

 Część zamówienia którą Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania w/w podwykonawcy: 

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

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

 

*wypełnić w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć realizację zamówienia podwykonawcom. Jeśli 

Wykonawca nie wskaże części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający uzna, 
iż całość umowy realizowana będzie siłami własnymi Wykonawcy. 

 

7. Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą? (właściwe zakreślić) 

  □ TAK   □ NIE 

  

8. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:  

 

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.2) 

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).  
 
2) 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 (należy usunąć treść 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 
 
 
 

 



7. Oferta została złożona na …………………. kolejno ponumerowanych stronach. 
 

 
8.  Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1.  …………………………………………………………………………… 

2.  …………………………………………………………………………… 

3.  …………………………………………………………………………… 

4.  …………………………………………………………………………… 

5.  …………………………………………………………………………… 

6.  …………………………………………………………………………… 

7.  …………………………………………………………………………… 

8.  …………………………………………………………………………… 

9.  …………………………………………………………………………… 

10.…………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………..dnia ….................2018r. ………………………………………………… 

/Miejscowość/                                   /podpis Wykonawcy / 

 


