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Załącznik nr 1  

Znak sprawy : SPB.260.3.2022 

 

OFERTA 
 

WYKONAWCA: 

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

(Nazwa Wykonawcy) 

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

(adres Wykonawcy)  

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

(adres do korespondencji) 

 

NIP ......................................................., REGON ….................................……... 

 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym, przedmiotem którego jest: 

Dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu 

 

 Oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach: 

 

 

 

1) Część pierwsza zamówienia ,,Mięso i produkty mięsne” 

 

Cena brutto …………………………………… złotych 
(suma wartości brutto z wiersza RAZEM załącznika nr 4.1 do SWZ) 

Czas wymiany wadliwego asortymentu na nowy:  

do 1h  /  do 2h  /  do 3h  / do 4h / do 24h od momentu zgłoszenia reklamacji* 

* - należy zaznaczyć właściwe 

 

 

 

2) Część  druga zamówienia ,,Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie” 

 Cena brutto …………………………………… złotych                                                            
(suma wartości brutto z wiersza RAZEM załącznika nr 4.2 do SWZ  

Czas wymiany wadliwego asortymentu na nowy  

do 1h  /  do 2h  /  do 3h  / do 4h / do 24h od momentu zgłoszenia reklamacji* 

* - należy zaznaczyć właściwe 
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3) Część trzecia zamówienia ,,Nabiał” 

 

Cena brutto …………………………………… złotych 
(suma wartości brutto z wiersza RAZEM załącznika nr 4.3 do SWZ) 

Czas wymiany wadliwego asortymentu na nowy : 

 

do 1h  /  do 2h  /  do 3h  / do 4h / do 24h od momentu zgłoszenia reklamacji* 

* - należy zaznaczyć właściwe 

 

 

 

4) Część czwarta zamówienia ,, Artykuły spożywcze suche i inne’’ 

 

Cena brutto …………………………………… złotych 
        (suma wartości brutto z wiersza RAZEM załącznika nr 4.4 do SWZ) 

Czas wymiany wadliwego asortymentu na nowy : 

do 1h  /  do 2h  /  do 3h  / do 4h / do 24h od momentu zgłoszenia reklamacji* 

* - należy zaznaczyć właściwe 

 

 

5) Część piąta zamówienia ,,Warzywa” 

 

Cena brutto …………………………………… złotych                                                  
(suma wartości brutto z wiersza RAZEM załącznika nr 4.5 do SWZ) 

 

Czas wymiany wadliwego asortymentu na nowy: 

do 1h  /  do 2h  /  do 3h  / do 4h / do 24h od momentu zgłoszenia reklamacji* 

* - należy zaznaczyć właściwe 

 

 

6) Część szósta zamówienia ,,Owoce krajowe ’’ 

 

Cena brutto …………………………………… złotych 
(suma wartości brutto z wiersza RAZEM załącznika nr 4.6 do SWZ) 

Czas wymiany wadliwego asortymentu na nowy: 

do 1h  /  do 2h  /  do 3h  / do 4h / do 24h od momentu zgłoszenia reklamacji* 

* - należy zaznaczyć właściwe 
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7) Część siódma zamówienia ,,Owoce cytrusowe’’ 

 

Cena brutto …………………………………… złotych 
(suma wartości brutto z wiersza RAZEM załącznika nr 4.7 do SWZ) 

Czas wymiany wadliwego asortymentu na nowy:  

do 1h  /  do 2h  /  do 3h  / do 4h / do 24h od momentu zgłoszenia reklamacji* 

* - należy zaznaczyć właściwe 
 

8) Część ósma zamówienia ,,Jaja ’’ 

 

Cena brutto …………………………………… złotych 
(suma wartości brutto z wiersza RAZEM załącznika nr 4.8 do SWZ) 

Czas wymiany wadliwego asortymentu na nowy:  

do 1h  /  do 2h  /  do 3h  / do 4h / do 24h od momentu zgłoszenia reklamacji* 

* - należy zaznaczyć właściwe 

 

 

9) Część  dziewiąta zamówienia ,, Mrożonki – ryby, warzywa, owoce i inne” 
 

Cena brutto …………………………………… złotych 
(suma wartości brutto z wiersza RAZEM załącznika nr 4.9 do SWZ) 

Czas wymiany wadliwego asortymentu na nowy: 

do 1h  /  do 2h  /  do 3h  / do 4h / do 24h od momentu zgłoszenia reklamacji* 

* - należy zaznaczyć właściwe 

 

1. Cena ofertowa określona w pkt (podać nr pkt) zamówienia zawiera wszystkie koszty 

związane z całkowitym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

2. Oświadczam, że ja (imię i nazwisko)…………..……….…………...………………..niżej 

podpisany jestem upoważniony do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie……………….. 

………………………………………… 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z terminem 

określonym w SWZ. 

4. Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców : 

a) …………………………………………………………………………………... 

(część zamówienia, nazwa podwykonawcy i przedmiot umowy o podwykonawstwo, której 

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcę) 

b) …………………………………………………………………………………………… 

(część zamówienia, nazwa podwykonawcy i przedmiot umowy o podwykonawstwo, której 

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcę) 
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5. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, 

aktualny na dzień składania oferty.  

6. Podajemy dane kontaktowe dla potrzeb niniejszego postępowania.  

Adres do korespondencji: ………………………………  

Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania:  

Imię i nazwisko 

……………………………………………………………………………………..  

Nr tel. ……………………………….,  adres e-mail: 

………………………………………………  

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu 

o nr sprawy WZP.272.88.2021.I 

 

 

Opatrzyć podpisem osobistym 

 

 


