
  

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

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

(miejscowość i data) 

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

 (nazwa i siedziba Wykonawcy) 

REGON: ........................................ 

NIP: .............................................. 

Adres e-mail…………………………… 

FORMULARZ OFERTOWY 

Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa produktów żywnościowych do 

stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu na rok kalendarzowy 2021” 

i oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w SIWZ. 
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Wypełnić w zakresie części, na którą Wykonawca składa ofertę  

(Kwoty ofertowe netto i brutto podane w Formularzu ofertowym mają wynikać z Opisu przedmiotu zamówienia – Formularz asortymentowo-

cenowy odpowiednio dla danej części zamówienia) 

 

Część 1 – Artykuły spożywcze (różne) 

kwota netto …………………….. zł  

kwota brutto ..………........................ zł  

(brutto słownie: .............………………………………......................................................................................) 

 

Część 2 – Mięso, drób, przetwory mięsne i wędliny 

kwota netto …………………….. zł  

kwota brutto ..………........................ zł  

(brutto słownie: .............………………………………......................................................................................) 

 

Część 3 – Warzywa i owoce świeże, kiszonki, jaja 

kwota netto …………………….. zł  

kwota brutto ..………........................ zł  

(brutto słownie: .............………………………………......................................................................................) 

 

Część 4 – Ryby mrożone, lody, mrożonki owocowe i warzywne 

kwota netto …………………….. zł  

kwota brutto ..………........................ zł  

(brutto słownie: .............………………………………......................................................................................) 

 

Część 5 – Produkty gastronomiczne 

kwota netto …………………….. zł  

kwota brutto ..………........................ zł  

(brutto słownie: .............………………………………......................................................................................) 



 

 

Część 6 – Pieczywo świeże, wyroby  piekarskie i ciastkarskie 

kwota netto …………………….. zł  

kwota brutto ..………........................ zł  

(brutto słownie: .............………………………………......................................................................................) 

 

Część 7 – Mleko i produkty mleczarskie 

kwota netto …………………….. zł  

kwota brutto ..………........................ zł  

(brutto słownie: .............………………………………......................................................................................) 

*w przypadku rozbieżności pomiędzy kwotą brutto wyrażoną za pomocną cyfr a słownie decydujące znaczenie ma kwota wyrażona za pomocą cyfr 
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1. Oświadczamy, że wynagrodzenie uwzględnia wszystkie należne nam elementy wynikające z tytułu przygotowania, 

realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia; Wynagrodzenie brutto jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

2. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje konieczne do rzetelnego skalkulowania naszej oferty. 
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1. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

2. Oświadczamy, że w przypadku wyboru oferty, gwarantujemy niezmienność wynagrodzenia przez cały okres realizacji 

usługi.  

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.  

4. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy bez pomocy podwykonawców ALBO Zamówienie zamierzamy 

zrealizować za pomocą podwykonawców (niepotrzebne skreślić).  

5. Oświadczamy, iż ……………………….. zamierzam(y)/nie zamierzam(y) (niepotrzebne skreślić) powierzyć 

podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia (wypełnić o ile dotyczy): 

l.p. Nazwa części (elementu) zamówienia Nazwa (firma) podwykonawcy 

   

 

6. Oświadczam, iż Wykonawca jest osobą fizyczną nie prowadząca działalności / mikro / małym / średnim / dużym / 

przedsiębiorcą. (niepotrzebne skreślić). 

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w stosownym przepisach prawa wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (o ile dotyczy).  

Do kontaktów z Zamawiającym w zakresie związanym z niniejszym zamówieniem upoważniamy następujące osoby: 

.................................................... tel. ................................................. 

adres email: ....................................................................................... 

Integralną część złożonej oferty stanowią następujące dokumenty: …………………………………………………. 

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

(podpis, pieczęć imienna przedstawiciela Wykonawcy) 


