
  

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

OFERTA WYKONAWCY 

DANE WYKONAWCY:  

Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy:  

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

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy:  

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

NIP, REGON Wykonawcy: 

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

Telefon, Faks: 

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

e-mail: 

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

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: 

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

OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

W związku z prowadzeniem postępowania na:  
Catering dla Przedszkola nr 2 im. Czerwonego kapturka w Radzyminie  w okresie od            
1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. z opcją wydłużenia do 31 marca 2021r. w zakresie i na 
zasadach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy, oferujemy wykonanie przedmiotu 
zamówienia za cenę: 
 

Rodzaj 

posiłku 

Łączna 
szacunkowa 

liczba posiłków  
w okresie 

trwania umowy 

Cena 
jednostkowa 

netto jednego 
posiłku (sztuki) 

 

Cena 
jednostkowa 

brutto jednego 
posiłku (sztuki) 

 

Wartość netto 
planowanych 

posiłków 
 (kol. 2 x 3) 

Wartość brutto 
planowanych 

posiłków  
(kol. 2 x 4) 

1 2 3 4 5 6 

Śniadanie 52 200     

Obiad 52 200     

Podwieczorek 52 200     

Łączna wartość brutto oferty  

 

Kryterium  nr 1 oceny ofert:  Cena brutto oferty - …………………….. zł 

Kryterium  nr 2 oceny ofert:   Doświadczenie dietetyka  -    …………  lat 

Kryterium  nr 3 oceny ofert:   Czas rozpatrzenia reklamacji -   ……………. minut 
 
 
 
 

………………… dnia ……………… roku                            …………………….……………………… 
                                                                                                                         podpis osoby (osób) uprawnionej(ych) 
                                                                                                                               do reprezentowania Wykonawcy 



  

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSTANOWIEŃ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

1. Akceptujemy w całości treść zapytania ofertowego i zobowiązujemy się wykonać 

przedmiot zamówienia na warunkach tam określonych. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni licząc od 

daty wyznaczonej na składanie ofert. 

3. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy 

został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru niniejszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach,  

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do: od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 

r.  

 

 

 

 

………………… dnia ……………… roku                            …………………….……………………… 
                                                                                                                         podpis osoby (osób) uprawnionej(ych) 
                                                                                                                               do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

OBOWIĄZEK PODATKOWY: 

Stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), oświadczamy, że wybór naszej oferty*: 

   NIE BĘDZIE prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2174); 

       BĘDZIE  prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2174), jednocześnie wskazujemy: 

* należy zaznaczyć właściwe pole obowiązku podatkowego 
 

 

 

………………… dnia ……………… roku                            …………………….……………………… 
                                                                                                                         podpis osoby (osób) uprawnionej(ych) 
                                                                                                                               do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 



  

 

 

PODWYKONAWSTWO: 

Oświadczamy, że przy realizacji przedmiotu zamówienia:* 

   NIE BĘDZIEMY  powierzać wykonania części zamówienia podwykonawcom; 

   BĘDZIEMY powierzać wykonanie części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie     

        wskazujemy:  

 

Lp. 
Części zamówienia, których wykonanie 
zamierzam powierzyć podwykonawcom 

Nazwa (firma) 
podwykonawcy 

1 
 

 

 

2 
 

 

 

3 
 

 

 

…   

* należy zaznaczyć właściwe pole 

 

………………… dnia ……………… roku                            …………………….……………………… 
                                                                                                                         podpis osoby (osób) uprawnionej(ych) 
                                                                                                                               do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

SPIS TREŚCI:  

Integralną część oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) ............................................................................................................................................. 

2) ............................................................................................................................................. 

3) ............................................................................................................................................. 

 

………………… dnia ……………… roku                            …………………….……………………… 
                                                                                                                         podpis osoby (osób) uprawnionej(ych) 
                                                                                                                               do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 


