
                                                                                                   Załącznik nr 1 do OWZ

FORMULARZ  OFERTY 

…..................................                                      Miejscowość i data..........................
pieczęć adresowa Wykonawcy 

REGON.................................
NIP........................................ 

znak sprawy. SPZ.361.1.7.2016

Powiat Zduńskowolski 
adres do korespondencji:

Dom Pomocy Społecznej
w Przatówku 
Przatówek 1 
98-240 Szadek

 
 

W postępowaniu  prowadzonym  w trybie  przetargu nieograniczonego (poniżej  30.000
euro)  pozaustawowego ogłoszonego zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych
w DPS w Przatówku, na zadanie: Zakup i dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla
Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku 2017: 
1. Oferujemy wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  ze  wszystkimi  warunkami

zawartymi w Opisie Warunków Zamówienia, za cenę brutto:
 …............................................................zł, 

słownie .............................................................................................................. złotych.
 zgodnie z Formularzem asortymentowo – cenowym  (załącznik do formularza oferty)

2. Oświadczamy, że podane ceny brutto produktów w załączniku do oferty zawierają
koszty transportu do siedziby Zamawiającego.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Opisem Warunków Zamówienia i nie wnosimy
do nich  zastrzeżeń. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni
wraz z dniem upływu terminu składania oferty.

5. Oświadczamy, że firma nasza ma / nie ma  wdrożonego systemu bezpieczeństwa
żywności – HACCP ( dotyczy / nie dotyczy).

6. Oświadczamy,  że  wymieniony  w  Opisie  Warunków  Zamówienia  i  dołączony  do
materiałów  przetargowych  projekt  umowy  został  przez  nas  zaakceptowany
i  zobowiązujemy  się  w  przypadku  wyboru  naszej  oferty  do  zawarcia  umowy  na
wymienionych warunkach w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

7. Oświadczamy,  że  wszystkie  dokumenty  oświadczenia  i  informacje  zamieszczone
w niniejszej ofercie są kompletne, prawdziwe i rzetelne.

8. Adres Wykonawcy na który należy kierować korespondencję w czasie postępowania.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................



Numer telefonu......................………………          
Numer faxu..................................................
Adres e-mail…………………………………..

9. Osobami upoważnionymi do reprezentowania firmy w przypadku wyboru naszej oferty
w tym do podpisania umowy są: 

     1.   ….......................................................
     2.   ….......................................................

Załączniki do niniejszej oferty:

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

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

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

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

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

                                                      …..............................……………………………………
                                                             Czytelny podpis upoważ. Przedst. Wykonawcy/ów

                                                                                   



                                                                   Załącznik do formularza oferty

Formularz asortymentowo-cenowy na „ Zakup i dostawy pieczywa i wyrobów
cukierniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku na 2017 rok”.

L.p Nazwa asortymentu Jm Szacunkowe
zapotrzebowanie

na artykuły w
okresie trwania

umowy

Cena
jednostkowa

netto za
1kg/szt [zł]

VAT
[%]

Cena
jednostkowa

brutto za
1kg/szt [zł]

Łączna cena
netto [zł]

Podatek
VAT [%]

Łączna cena
brutto [zł]

1 Bułki grahamki 0,10 
kg

szt 3000,00

2 Bułka tarta kg 120,00

3 Bułki kajzerki 0,06 kg szt 4000,00

4 Bułki słodkie, pączki 
0,10 kg

szt 2400,00

5 Bułki zwykłe 0,10 kg szt 9000,00

6 Chleb razowy 0,60 
kg

szt 3500,00

7 Chleb zwykły krojony
0,60 kg

szt 10 000,00

8 Ciastka na wagę 
(kruche, francuskie, 
z cukrem)

kg 140,00

9 Ciasto  z kremem, 
owocami, galaretką, 
stefanka

kg 100,00

10 Ciasto drożdżowe kg 100,00

11 Rogale 0,10 kg szt 1500,00

OGÓŁEM WARTOŚĆ PIECZYWA I WYROBÓW CUKIERNICZYCH –    CENA OFERTY

Cena oferty netto ..................................................  zł.
( słownie …..........................................................................................................złotych)

Podatek VAT.........................................................  zł.
( słownie ...............................................................................................................złotych)

Cena oferty brutto ..............................................  zł.
( słownie …............................................................................................................złotych)

                   ......................................................................................
                                                Pieczątka oraz czytelny podpis upoważn. Przedst. Wykonawcy/ów


	pieczęć adresowa Wykonawcy

