
 

 

 
(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 dni) ........................... (wpisać ilość dni) 

 

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 5 – dostawa produktów gastronomicznych: 

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

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

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

 

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 dni) …………(wpisać ilość dni) 

 

 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


