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załącznik nr 1 
 do zaproszenia z dnia 26.11.2021 r. 

 
pieczątka     

FORMULARZ OFERTOWY 
 
  

A. Dane Wykonawcy: 

1. Nazwa (firma), siedziba, adres 

Wykonawcy adres e-mail, telefon 

fax Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nazwa (firma) siedziba 

Wykonawcy  oraz  imię i nazwisko 

,adres  zamieszkania Pełnomocnika 

w przypadku  podmiotów 

występujących wspólnie  

 e-mail, telefon fax Wykonawcy 

 

a)................................................................................ 
 

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

 

b) pełnomocnik .................................................……… 
 

…………………………………………………………... 
 

3. Wykonawca posiada status 

zakładu pracy chronionej 
Należy wpisać „TAK” lub „NIE” - .................................. 

B. Przedmiot zamówienia: 

 

Dostawa produktów żywnościowych do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 

2 w Oświęcimiu w roku 2022 

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

 

1. Część I zamówienia – Mięso 
wieprzowe, wołowe i wędliny.  
(Załącznik Nr 2/część I ) 
Cena ofertowa brutto RAZEM: 
 

 

Cyfrowo ......................................................................……… 

 

słownie .................................................................................... 

 

2. Część II zamówienia – Mięso 
drobiowe.  
(Załącznik Nr 2/część II ) 
Cena ofertowa brutto RAZEM: 
 

 

Cyfrowo ......................................................................……… 

 

słownie .................................................................................... 

 
 
3. Część III zamówienia 

3.  Warzywa i owoce świeże. 
4. ( Załącznik Nr 2/część III )  

Cena ofertowa brutto RAZEM : 

 
Cyfrowo ......................................................................……… 

 

słownie ................................................................................... 
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5. 4. Część IV zamówienia – Różne 
produkty spożywcze  

6. ( Załącznik Nr 2/część IV )  
Cena ofertowa brutto RAZEM : 

 

Cyfrowo ................................................................................ 

 

słownie ................................................................................. 

 

 
5.Część V zamówienia - Dostawa 
artykułów mleczarskich, jaj oraz 
tłuszczu pochodzenia 
roślinnego 
( Załącznik Nr 2/część V ) 
Cena ofertowa brutto RAZEM 
 

 

Cyfrowo ......................................................................……… 

 

słownie 

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

 

 
6.Część VI zamówienia - 
Dostawa owoców i warzyw 
mrożonych, ryb mrożonych 
( Załącznik Nr 2/część VI ) 
Cena ofertowa brutto RAZEM 

 

Cyfrowo ......................................................................……… 

 

słownie 

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

 

D. Inne 

1. Wymagany termin wykonania 
przedmiotu zamówienia 

 
Od 02 styczeń do 22 grudzień 2022 r. 

 

2.  Okres  rękojmi: Na warunkach i zasadach określonych przepisami  K.c. 

3. Nazwa banku i numer konta 
Wykonawcy: 

 

4. NIP  
 

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

6. Wykonawca przynależy do 
małych i średnich 
przedsiębiorstw: 

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

7. Oświadczenie wykonawcy w 
zakresie wypełniania 
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 i data )        ( Podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy) 

 


