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(pieczęć adresowa oferenta) 

 

 

Załącznik Nr 1 

Oferta 

 

Nazwa oferenta ........................................................................................................................................... 

 

Adres oferenta ............................................................................................................................................ 

 

Nr telefonu:………………………. 

 

Adres e-mail: …………………….. 

 

 

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą „Dostawa 

produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu na 

rok kalendarzowy 2020” oferujemy wykonanie zamówienia na część zamówienia zaznaczoną poniżej, zgodnie  

z SIWZ :  

 

1) Ceny poszczególnych części*:  

  

Nr części Cena brutto  Termin płatności 

Część 1   

Część 2   

Część 3   

Część 4   

Część 5   

Część 6   

Część 7   

 

2) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, 

3) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, 

4) oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 

5) załącznikami do niniejszej oferty są : 

a) ..................................... 

b) ..................................... 

c) ..................................... 

 

Zamówieniem wykonamy: własnymi siłami / przy udziale podwykonawcy  

W trybie podwykonawstwa zlecimy (wskazać zakres i podwykonawcę) :  



Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu, ul. Szkolna 10 

Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej  

im. św. Jana Kantego w Wojniczu ul. Szkolna 10 w 2020 roku  

 

str. 2 

……………………………………………………………………………………………. …………. Czy 

wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą** ?: TAK / NIE * 

  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie 

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).) wobec 

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

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. POUCZENIE: W przypadku gdy wykonawca nie 

przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawcy 

nie składa (należy usunąć lub przekreślić niniejsze oświadczenie).  
* niepotrzebne skreślić lub właściwe podkreślić (w przypadku braku skreślenia lub podkreślenia przyjmuje się wykonanie 

zamówienia własnymi siłami ) 

 ** Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa 

nie przekracza 10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego 

roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.  
 

 

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

( miejscowość, data, podpis upoważnionego 

przedstawiciela oferenta) 

 

 

 


