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FORMULARZ OFERTY 
    Zamawiający:  
ZESPÓŁ SZKÓŁ w Cybince 
69 – 108 CYBINKA 
UL. SZKOLNA 15  
 

Nazwa Wykonawcy  
Adres:  
tel./fax:  
REGON:  
NIP:  
http://  
e-mail:  

 W odpowiedzi na zaproszenie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013r., Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) na:  „Dostawa żywności do stołówki szkolnej i stołówki przedszkolnej Zespołu Szkół w Cybince”  
My,  (imię i nazwisko).....................................................................................................................................................................  (imię i nazwisko).....................................................................................................................................................................  w imieniu reprezentowanej przez nas firmy oświadczamy:  1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, na poszczególne zadania, za następujące ceny ryczałtowe brutto: 1 zadanie – dostawa produktów mleczarskich i tłuszcze roślinne 

……………………………………………………………………….. złotych. 2 zadanie – dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin 
……………………………………………………………………….. złotych. 3 zadanie – dostawa różnych produktów spożywczych 
……………………………………………………………………….. złotych. 4 zadanie – dostawa owoców i warzyw i jaj 
……………………………………………………………………….. złotych. 5 zadanie – dostawa pieczywa 
……………………………………………………………………….. złotych. 6 zadanie – dostawa mrożonek warzywno-owocowych i lodów 
……………………………………………………………………….. złotych. 7 zadanie – dostawa ryb i przetworów rybnych 
……………………………………………………………………….. złotych.  2. Akceptujemy termin realizacji zamówienia. 

3. Akceptujemy warunki płatności Zamawiającego.  
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4. Oświadczam, że zamówienia wykonam samodzielnie bez udziału podwykonawców* / zamówienie wykonam przy udziale podwykonawców* w następującym zakresie …………………………….………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………...  nazwa firmy ………………………………………………………………………………………………………………………. 
(*niepotrzebne skreślić – w przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie).  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 6. Uważamy się za związaną niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 7. W przypadku wyboru oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 8. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu / jako partner Konsorcjum zarządzanego przez (nazwa 
lidera)……………………………………………………………………………………………………………….........................
................................................................................................................................................... (niepotrzebne skreślić) 

9. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. 10. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
1) ................................................................................................................................................................................. 
2) ................................................................................................................................................................................. 
3) ................................................................................................................................................................................. 
4) ................................................................................................................................................................................. 
5) ................................................................................................................................................................................. 
6) ................................................................................................................................................................................. 
7) ................................................................................................................................................................................. 
8) ................................................................................................................................................................................. 
9) ................................................................................................................................................................................. 

13. Informuje, że niżej wymienione dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy         
z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zgodnie z art. 11 ust. 4 (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 
1503 z późn. zm.): 
1) ................................................................................................................................................................................ 
2) ................................................................................................................................................................................. 

14. Informuje, że oferta została złożona na ...................................... ponumerowanych stronach. 1) ................................................................................................................................................................................. 
2) ................................................................................................................................................................................. 
3) ................................................................................................................................................................................. 
4) ................................................................................................................................................................................. 

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

miejscowość, data  
 ............................................................................................................... 

podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy 
 


