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  Załącznik nr 1 do siwz 
............................................... 
( pieczęć wykonawcy) 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

Ja (my), niżej podpisany (ni) ........................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz : 
 
...................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 
 
.................................................................................................................................................................................... 

(adres siedziby wykonawcy) 
 
 
REGON............................................................................ Nr NIP  .......................................................................... 
 
Nr konta bankowego: ............................................................................................................................................... 
 
nr telefonu ........................................................................ nr faxu ........................................................................... 
 
e-mail  ............................................................................................. 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:  
 

„Dostawę żywności do Zespołu Żłobków Miejskich na 2019 rok ”, 
 
składam niniejszą ofertę:  
 
CZĘŚĆ I , ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 
 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na 
warunkach płatności określonych w siwz za ceny jednostkowe brutto wskazane w 
Kalkulacji cenowej produktów, stanowiącej Załącznik nr 1 a do niniejszej siwz, oraz 
za cenę umowną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w tej części tj. 
za: 

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

 w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki 
 

2. Deklaruję wymianę wadliwego przedmiotu zamówienia w terminie*: 
 

� w dniu następnym po dniu dostawy ( nie później niż do godz. 12:00) 

� w ciągu tego samego dnia co dzień dostawy ( nie później niż do godz. 

14:00) 

 
* zaznaczyć właściwe,  
w przypadku niewypełnienia bądź nieprawidłowego wypełnienia Zamawiający przyjmie, iż 
wykonawca wymieni wadliwy przedmiot zamówienia w dniu następnym po dniu dostawy (nie 
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później niż do godz. 12:00). Wykonawca otrzymam wówczas 0 pkt w kryterium „termin 
wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia”. 
 

3. Za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy oferujemy zapłatę kary umownej 
w wysokości: 

� 100 zł za każdy dzień opóźnienia 

� 150 zł za każdy dzień opóźnienia 

� 200 zł za każdy dzień opóźnienia 

* zaznaczyć właściwe, 
w przypadku nie wypełnienia żadnej z powyższych pozycji albo wypełnienia kilku pozycji - 
Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje zapłatę kary umownej w minimalnym wymiarze 
wymaganym w siwz. Wykonawca otrzyma wówczas 0 pkt w kryterium „Wysokość kary 
umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy” 

 
CZĘŚĆ II, NABIAŁ 

 
4. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na 

warunkach płatności określonych w siwz za ceny jednostkowe brutto wskazane w 
Kalkulacji cenowej produktów, stanowiącej Załącznik nr 1 b do niniejszej siwz, oraz 
za cenę umowną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w tej części tj. 
za: 

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

 w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki 
 

5. Deklaruję wymianę wadliwego przedmiotu zamówienia w terminie*: 
 

� w dniu następnym po dniu dostawy ( nie później niż do godz. 12:00) 

� w ciągu tego samego dnia co dzień dostawy ( nie później niż do godz. 

14:00) 

 
* zaznaczyć właściwe,  
w przypadku niewypełnienia bądź nieprawidłowego wypełnienia Zamawiający przyjmie, iż 
wykonawca wymieni wadliwy przedmiot zamówienia w dniu następnym po dniu dostawy (nie 
później niż do godz. 12:00). Wykonawca otrzymam wówczas 0 pkt w kryterium „termin 
wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia”. 
 

6. Za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy oferujemy zapłatę kary umownej 
w wysokości: 

� 100 zł za każdy dzień opóźnienia 

� 150 zł za każdy dzień opóźnienia 

� 200 zł za każdy dzień opóźnienia 
* zaznaczyć właściwe, 
w przypadku nie wypełnienia żadnej z powyższych pozycji albo wypełnienia kilku pozycji - 
Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje zapłatę kary umownej w minimalnym wymiarze 
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wymaganym w siwz. Wykonawca otrzyma wówczas 0 pkt w kryterium „Wysokość kary 
umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy” 

 
CZĘŚĆ III, WARZYWA I OWOCE 

 
7. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na 

warunkach płatności określonych w siwz za ceny jednostkowe brutto wskazane w 
Kalkulacji cenowej produktów, stanowiącej Załącznik nr 1 c do niniejszej siwz, oraz 
za cenę umowną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w tej części tj. 
za: 

 
............................................................................................................................................ 
w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki 
 

8. Deklaruję wymianę wadliwego przedmiotu zamówienia w terminie*: 
 

� w dniu następnym po dniu dostawy ( nie później niż do godz. 12:00) 

� w ciągu tego samego dnia co dzień dostawy ( nie później niż do godz. 

14:00) 

 
* zaznaczyć właściwe,  
w przypadku niewypełnienia bądź nieprawidłowego wypełnienia Zamawiający przyjmie, iż 
wykonawca wymieni wadliwy przedmiot zamówienia w dniu następnym po dniu dostawy (nie 
później niż do godz. 12:00). Wykonawca otrzymam wówczas 0 pkt w kryterium „termin 
wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia”. 
 

9. Za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy oferujemy zapłatę kary umownej 
w wysokości: 

� 100 zł za każdy dzień opóźnienia 

� 150 zł za każdy dzień opóźnienia 

� 200 zł za każdy dzień opóźnienia 

* zaznaczyć właściwe, 
w przypadku nie wypełnienia żadnej z powyższych pozycji albo wypełnienia kilku pozycji - 
Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje zapłatę kary umownej w minimalnym wymiarze 
wymaganym w siwz. Wykonawca otrzyma wówczas 0 pkt w kryterium „Wysokość kary 
umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy” 

 
CZĘŚĆ IV, MIĘSO 

 
10. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na 

warunkach płatności określonych w siwz za ceny jednostkowe brutto wskazane w 
Kalkulacji cenowej produktów, stanowiącej Załącznik nr 1 d do niniejszej siwz, oraz 
za cenę umowną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w tej części tj. 
za: 

 
............................................................................................................................................ 
w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki 
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11. Deklaruję wymianę wadliwego przedmiotu zamówienia w terminie*: 

 
� w dniu następnym po dniu dostawy ( nie później niż do godz. 12:00) 

� w ciągu tego samego dnia co dzień dostawy ( nie później niż do godz. 

14:00) 

 
* zaznaczyć właściwe,  
w przypadku niewypełnienia bądź nieprawidłowego wypełnienia Zamawiający przyjmie, iż 
wykonawca wymieni wadliwy przedmiot zamówienia w dniu następnym po dniu dostawy (nie 
później niż do godz. 12:00). Wykonawca otrzymam wówczas 0 pkt w kryterium „termin 
wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia”. 
 

12. Za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy oferujemy zapłatę kary umownej 
w wysokości: 

� 100 zł za każdy dzień opóźnienia 

� 150 zł za każdy dzień opóźnienia 

� 200 zł za każdy dzień opóźnienia 

* zaznaczyć właściwe, 
w przypadku nie wypełnienia żadnej z powyższych pozycji albo wypełnienia kilku pozycji - 
Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje zapłatę kary umownej w minimalnym wymiarze 
wymaganym w siwz. Wykonawca otrzyma wówczas 0 pkt w kryterium „Wysokość kary 
umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy” 

 
CZĘŚĆ V, MROŻONKI I RYBY 

 
13. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na 

warunkach płatności określonych w siwz za ceny jednostkowe brutto wskazane w 
Kalkulacji cenowej produktów, stanowiącej Załącznik nr 1 e do niniejszej siwz, oraz 
za cenę umowną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w tej części tj. 
za: 

 
............................................................................................................................................ 
w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki 

 
14. Deklaruję wymianę wadliwego przedmiotu zamówienia w terminie*: 

 
� w dniu następnym po dniu dostawy ( nie później niż do godz. 12:00) 

� w ciągu tego samego dnia co dzień dostawy ( nie później niż do godz. 

14:00) 

 
* zaznaczyć właściwe,  
w przypadku niewypełnienia bądź nieprawidłowego wypełnienia Zamawiający przyjmie, iż 
wykonawca wymieni wadliwy przedmiot zamówienia w dniu następnym po dniu dostawy (nie 
później niż do godz. 12:00). Wykonawca otrzymam wówczas 0 pkt w kryterium „termin 
wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia”. 
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15. Za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy oferujemy zapłatę kary umownej 

w wysokości: 
� 100 zł za każdy dzień opóźnienia 

� 150 zł za każdy dzień opóźnienia 

� 200 zł za każdy dzień opóźnienia 
* zaznaczyć właściwe, 
w przypadku nie wypełnienia żadnej z powyższych pozycji albo wypełnienia kilku pozycji - 
Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje zapłatę kary umownej w minimalnym wymiarze 
wymaganym w siwz. Wykonawca otrzyma wówczas 0 pkt w kryterium „Wysokość kary 
umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy” 
 

16. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w 
siwz. 

 
17. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 
 

18. Oświadczam, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 
umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w 
miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. 

 
19. Oferujemy udzielenie gwarancji jakości zgodnie z terminem przydatności do 

spożycia określonym przez producenta. 
 

20. Oświadczam, że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej 
wskazanych części zamówienia:  
 

Lp. Firma (nazwa) podwykonawcy Część (zakres) zamówienia 
1.   
2.   

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) 
 

21. Oświadczam, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 
………………………………………………………………...………………………… 
………………………………………………………………...………………………… 
………………………………………………………………...………………………… 

 
Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnice 
przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane 
za jawne. 
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22. Oświadczam, że jesteśmy: 
 

� mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem *   
� dużym przedsiębiorstwem * 
 
* w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1829 ze zmianami) 
 

23. Oświadczam(y), 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. 

 
 
 

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.  
 
Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia: 
1. ................................... 
2. ................................... 
3. ................................... 

 
 
 

..............................., dn. ...............................  ..................................................................... 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w 

przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców) 


