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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

  

 ……………………………………………………. 

                                                     /miejscowość i data/ 

nazwa i adres (siedziba) Wykonawcy 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

 

dane do korespondencji: 

e-mail: ………………………….……………. 

tel.: …………………………..………………. 

26.4.2019 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:  

 

„Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 12  

im. Zygmunta Glogera w Białymstoku części V i VII” 

 

1. Oświadczamy, iż ofertę składamy na część/części zamówienia nr ………………….. * 

 

2. Oferujemy wykonanie dostawy objętej przedmiotem zamówienia w zakresie określonym  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jn.: 

 

1) CZĘŚĆ V – Różne artykuły spożywcze 

 

a) za cenę ofertową brutto w wysokości:   ....................................................... zł*, w tym podatek 

VAT w wysokości ……………………..zł*, wyliczoną na podstawie załączonego formularza 

asortymentowo - cenowego,  

b) oferuję żywność z produkcji ekologicznej – TAK/NIE *  (jeśli pochodzi z produkcji ekologicznej  

to Oferent przedkłada wykaz produktów pochodzących z produkcji ekologicznej oraz przedstawia oznakowanie 

produktu i dokumenty potwierdzające, że oferowane artykuły żywnościowe pochodzą z produkcji ekologicznej), 

c) czas wymiany towaru - …………….. min./godz.* (nie więcej niż 24 godziny),        

d) dostawę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać bez udziału podwykonawców / przy  

      udziale podwykonawców **.  

      ...............................................................  -...............................................................................* 

      ...............................................................  -...............................................................................* 

             zakres powierzonych podwykonawcom  prac                          nazwa podwykonawcy 

2) CZĘŚĆ VII – Ryby mrożone i przetworzone 
 

a) za cenę ofertową brutto w wysokości:   ....................................................... zł*, w tym podatek 

VAT w wysokości ……………..…………zł*, wyliczoną na podstawie załączonego formularza 

asortymentowo - cenowego,  

b) oferuję żywność z produkcji ekologicznej – TAK/NIE *  (jeśli pochodzi z produkcji ekologicznej  

to Oferent przedkłada wykaz produktów pochodzących z produkcji ekologicznej oraz przedstawia oznakowanie 

produktu i dokumenty potwierdzające, że oferowane artykuły żywnościowe pochodzą z produkcji ekologicznej), 

c) czas wymiany towaru - ………….... min./godz.* (nie więcej niż 24 godziny),        

d) dostawę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać bez udziału podwykonawców / przy  

      udziale podwykonawców **  
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      ...............................................................  -...............................................................................* 

      ...............................................................  -...............................................................................* 

             zakres powierzonych podwykonawcom  prac                          nazwa podwykonawcy 

 

 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  

oraz ew. wyjaśnieniami i zmianami SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy 

warunki w nich zawarte. 

 

4. Oświadczamy, iż dostawy stanowiące przedmiot zamówienia będziemy wykonywać w terminie 

określonym w SIWZ. 

 

5. Akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 

umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego.  

 

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

 

7. Wskazujemy nr konta bankowego, na który będą przelewane środki finansowe  

za realizację dostaw objętych umową, w przypadku wyboru oferty: 

........................................................................................................................................................... * 

 

8. Formularz ofertowy oraz załączone oświadczenia i dokumenty złożono na ...........* zapisanych 

stronach i kolejno ponumerowanych. 

 

 

9. Do formularza ofertowego załączono następujące oświadczenia i dokumenty: * 

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

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

3) …………………………………… 

4) …………………………………… 

5) …………………………………… 

6) …………………………………… 

7) …………………………………… 

 

 

 

 

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

                                                                   podpisy upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy(-ów) 

 

 

 

 

_______________________________ 

*  Odpowiednio uzupełnić (niepotrzebne skreślić) 

 

** Wykreślić jeśli nie dotyczy  (w przypadku braku skreślenia i niewypełnienia oraz jeśli z treści innych 

złożonych dokumentów nie będzie wynikało nic innego, zamawiający uzna, że wykonawca zamierza 

zrealizować zamówienie bez udziału  podwykonawców). 


