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FORMULARZ OFERTOWY  
 

         

OFERTA 
 
Złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 

A. Dane Wykonawcy: 

Osoba upoważniona do 
reprezentacji Wykonawcy/-ów  
i podpisująca ofertę:  

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

1. Wykonawca/Wykonawcy: 
 
(Imię i nazwisko, nazwa (firma) wykonawcy -
będącego osobą fizyczną  
Nazwa (firma) wykonawcy -będącego osobą 
prawną  
W przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego należy wskazać dane wszystkich 
wspólników). 

 

2. Adres:  
 

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

3. Osoba odpowiedzialna za kontakty 
z Zamawiającym 

 

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

 

4. Adres do korespondencji, na który 
należy przekazywać korespondencję 
związaną z prowadzonym 
postępowaniem: 
 

 

 
 

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

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

  a)   numer telefonu kontaktowego:   

  b)   numer fax:   

  c)   adres poczty elektronicznej: 

 
 

 

5. Wykonawca posiada status 
zakładu pracy chronionej: 

 

 

Należy wpisać „TAK” lub „NIE” - .................. 
 



 
 

B. Przedmiot zamówienia: 

Dostawa produktów żywnościowych             
do stołówki Szkoły Podstawowej                              
z Oddziałami Sportowymi nr 2                                      
w Oświęcimiu w roku 2020. 
- zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia 

 
 

 

 
C. Łączna cena ofertowa w zł brutto (z podatkiem od towarów i usług): 
 

 

6. Cena ofertowa za całość przedmiotu 
zamówienia – Część I: 

Dostawa mięsa i wędlin  

 

cyfrowo: .................................................................................................. zł brutto 

 

  słownie: .......................................................................................................................... 

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

Cena ofertowa za całość przedmiotu 
zamówienia – Część II: 

Dostawa owoców, warzyw i przetworów 

 

cyfrowo: .................................................................................................. zł brutto 

 

  słownie: .......................................................................................................................... 

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

Cena ofertowa za całość przedmiotu 
zamówienia – Część III: 

Różne produkty spożywcze 

 

cyfrowo: .................................................................................................. zł brutto 

 

  słownie: .......................................................................................................................... 

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

 
D. Inne: 

 

 

7. „Odwrotne obciążenie VAT” 

(wypełnia Wykonawca, którego dotyczy mechanizm 
odwrotnego obciążenia zgodnie z art. 91 ust. 3a 
ustawy Pzp) 
 
*dla celów porównania ofert, Zamawiający doliczy 
do wartości netto oferty Wykonawcy stosującego 
odwrotne obciążenie podatkiem VAT, kwotę 
należnego a obciążającego Zamawiającego z 
tytułu realizacji umowy, podatku VAT 
 

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

              TAK/NIE (odpowiednie wpisać) 

 
 

*Cena ofertowa netto:  …..........................................zł  

 
 

 

 

 

8. Wymagany termin wykonania 
przedmiotu zamówienia: 

  
 

 
 

02 stycznia - 31 grudnia 2020r.  



 

9. 
 
 Okres  rękojmi: 

 

Na warunkach i zasadach określonych 
przepisami    K.c. 

 

10. 
 
Nazwa banku i numer konta 
Wykonawcy: 

 

 
 
 

 

11. 
 
NIP: 

 

 
 

   12. Warunki płatności:  Prawidłowo wystawiona faktura płatna 
przelewem do 14 dni od daty jej otrzymania 
przez Zamawiającego 
 

   13. Wykonawca przynależy do małych 
         i średnich przedsiębiorstw: 

 Należy wpisać „TAK” lub „NIE”- 
………………….. 

OŚWIADCZENIE 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. 

 
Oświadczam, że akceptuję bez zastrzeżeń treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                         
 
 

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

 
                                                                          Miejscowość , data 

 
                                                                                               

 

   
 

 

                    

 


