
Załącznik nr 1 do SIWZ
MZESiP. 271.01.2011

 
 

 
 

   Pieczątka  firmowa Wykonawcy

Nr fax: ...................................

O F E R T A

          W związku z ogłoszeniem  przetargu nieograniczonego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na zadanie pn.:

Dostawa artykułów żywnościowych do miejskich przedszkoli w  
Gostyninie

Składam ofertę na wykonywanie n/w części dostawy zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

Ι. Cena brutto (suma cen jednostkowych zgodna z załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego) 

za  Część I – Mięso, wędliny, podroby w kwocie: .........................................................................................

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

złotych  uwzględniające  podatek  od  towarów  i  usług  VAT  …...............%  w 

wysokości ...................................  (słownie:…................................................................................................)  

złotych. 

ΙΙ.  Cena  brutto  (suma  cen  jednostkowych  zgodna  z  załącznikiem  nr  2  do  formularza 

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

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

złotych  uwzględniające  podatek  od  towarów  i  usług  VAT  …...............%  w 

wysokości ...................................  (słownie:…................................................................................................)  

złotych. 

ΙΙΙ. Cena  brutto  (suma  cen  jednostkowych  zgodna  z  załącznikiem  nr  3  do  formularza 

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

uwzględniające  podatek  od  towarów  i  usług  VAT  …...................%  w 

wysokości ...................................  (słownie:….................................................................................................)  

złotych. 

IV. Cena  brutto  (suma  cen  jednostkowych  zgodna  z  załącznikiem  nr  4  do  formularza  

ofertowego) za  Część IV – Woda, Soki,  napoje i słodycze  w kwocie:  .......................................  

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

złotych  uwzględniające  podatek  od  towarów  i  usług  VAT  …...................%  w 

wysokości ................................... (słownie:…....................................................................................................

                …...............................................................................................) złotych. 

V. Cena  brutto (suma  cen  jednostkowych  zgodna  z  załącznikiem  nr  5  do  formularza  

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

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

.............................................) złotych uwzględniające podatek od towarów i usług VAT …...............

% w wysokości ................................... (słownie:…..........................................................................................

                ….................................................................................................) złotych. 

VI.  Cena  brutto  (suma  cen  jednostkowych  zgodna  z  załącznikiem  nr  6  do  formularza 

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

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

złotych  uwzględniające  podatek  od  towarów  i  usług  VAT  …...............%  w 

wysokości ................................... (słownie:….................................................................................................

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

VII.  Cena  brutto  (suma  cen  jednostkowych  zgodna  z  załącznikiem  nr  7  do  formularza  

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

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

złotych  uwzględniające  podatek  od  towarów  i  usług  VAT  …...............%  w 

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

….......................................................................................) złotych. 
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VIII. Cena  brutto  (suma  cen  jednostkowych  zgodna  z  załącznikiem  nr  8  do  formularza  

ofertowego)  za   Część  VIII  -  Pieczywa  w  kwocie:  .............................................  

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

złotych  uwzględniające  podatek  od  towarów  i  usług  VAT  …...............%  w 

wysokości ...................................  (słownie:….................................................................................................)  

złotych. 

IX.  Cena  brutto  (suma  cen  jednostkowych  zgodna  z  załącznikiem  nr  9  do  formularza  

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

(słownie:...................................................................................................................................................) złotych 

uwzględniające podatek od towarów i usług VAT …...............% w wysokości ...................................  

(słownie:…..............................................................................................................................................) złotych.  

X. Cena  brutto  (suma  cen  jednostkowych  zgodna  z  załącznikiem  nr  10  do  formularza  

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

(słownie:..................................................................................................................................................)  złotych 

uwzględniające podatek od towarów i usług VAT …...............% w wysokości ...................................  

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

złotych. 

XI.  Cena  brutto  (suma  cen  jednostkowych  zgodna  z  załącznikiem  nr  11  do  formularza  

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

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

złotych  uwzględniające  podatek  od  towarów  i  usług  VAT  …...............%  w 

wysokości ................................... (słownie:…......................................................................................................)  

złotych. 

• Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz jej 
załącznikami – i nie wnoszę do niej zastrzeżeń – oraz uzyskałem informacje konieczne do 
właściwego wykonania zamówienia i przygotowania oferty. 

• Oświadczam,  że  uważam  się  za  związanego  niniejszą  ofertą  przez  czas  wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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• Oświadczam, że akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy dołączony do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.

• Informuję, że: nie zamierzam/zamierzam powierzyć wykonanie n/w części przedmiotowego 
zamówienia podwykonawcom∗ 

Lp. Planowany zakres prac powierzonych podwykonawcom

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

 *  niepotrzebne skreślić. W przypadku zaznaczenia " zamierzam ", należy wypełnić tabelkę.
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