
 

 

str. 1 

 
(pieczęć adresowa oferenta) 

 
 

Załącznik Nr 1 

Oferta 

 

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

 

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

 

Nr telefonu:………………………. 

 

Nr faksu ........................................... 

 

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 ul. 

Szkolna 10 na rok kalendarzowy 2018” oferujemy wykonanie zamówienia na część zamówienia zaznaczoną 

poniżej, zgodnie z SIWZ :  

 

1) Ceny poszczególnych części*:  

  

Część nr 1 – dostawa artykułów spożywczych (różne): 

Wartość brutto………………………………………………………………..…….….…… zł, 

Słownie złotych: …………………………………………………………………………………………… 

Czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy (od 1-4 godzin) ........................... (wpisać ilość 

godzin) 

 

Część nr 2 – dostawa mięso, drobiu, przetwory mięsne i wędliny: 

Wartość brutto………………………………………………………………..…….….…… zł, 

Słownie złotych: …………………………………………………………………………………………… 

Czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy (od 1-4 godzin) …………(wpisać ilość godzin)  

 

Część nr 3 – dostawa warzyw i owoców świeżych, kiszonki, jaja: 

Wartość brutto………………………………………………………………..…….….…… zł, 

Słownie złotych: …………………………………………………………………………………………… 

Czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy (od 1-4 godzin) …………(wpisać ilość godzin)  

 

Część nr 4 – dostawa ryb mrożonych. Mrożonki owocowe i warzywne, lody: 

Wartość brutto………………………………………………………………..…….….…… zł, 

Słownie złotych: …………………………………………………………………………… 

Czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy (od 1-4 godzin) …………(wpisać ilość godzin)  
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Część nr 5 – dostawa produktów gastronomicznych: 

Wartość brutto………………………………………………………………..…….….…… zł, 

Słownie złotych: …………………………………………………………………………………………… 

Czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy (od 1-4 godzin) …………(wpisać ilość godzin)  

 

Część nr 6 – dostawa pieczywa świeżego, wyroby piekarskie i ciastkarskie: 

Wartość brutto………………………………………………………………..…….….…… zł, 

Słownie złotych: …………………………………………………………………………………………… 

Czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy (od 1-4 godzin) …………(wpisać ilość godzin)  

 

Część nr 7 – dostawa mleka i produktów mleczarskich: 

Wartość brutto………………………………………………………………..…….….…… zł, 

Słownie złotych: …………………………………………………………………………………………… 

Czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy (od 1-4 godzin) …………(wpisać ilość 

godzin) 

 

 1)  oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami 

postępowania, 

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

istotnych warunków zamówienia, 

3) 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, 

 

 

załącznikami do niniejszej oferty są : 

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

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

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

 

 

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

(podpis upoważnionego przedstawiciela 

oferenta) 
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Załącznik Nr 2 

 

 

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

 

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

 

NIP, Regon: ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą „ Dostawa 

produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w 

Wojniczu ul. Szkolna 10 na rok kalendarzowy 2018”, składam na podstawie art. 25a ust.1 Pzp 

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu określone przez Zamawiającego w 

Części  5 SIWZ. 

 

 

 

.................................... , dn. ......................... 

 

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

....... 

(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzania 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.  

 

 

 

.................................... , dn. ......................... 

 

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

....... 

(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 
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 Załącznik Nr 3 

 

Nazwa oferenta i 

adres........................................................................................................................................... 

 

NIP, Regon: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY* 

 

Oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuje, nie podlega wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 oraz art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

Oświadczam, że w stosunku do wykonawcy, którego reprezentuje zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. …………………………… 

ustawy Pzp ( podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 

pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust.5. ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust.8 ww. ustawy wykonawca podjął następujące środki naprawcze: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

Oświadczam, że następujące podmioty, na których zasoby wykonawca reprezentowany przeze 

mnie powołuje się w niniejszym 

postępowaniu……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

(podać pełną nazwę/ firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL/KRS/CEiDG) 

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

 

 

.................................... , dn ......................... 

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

....... 

(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzania 
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zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.  

 

.................................... , dn. ......................... 

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

....... 

(podpis osoby upoważnionej do 

reprezentowania  

 


