
 

 

OFERTA 

 
Nazwa i siedziba wykonawcy: 
 

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

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

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

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

Województwo: ................................................. 

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

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

numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym 

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

adres e-mail Wykonawcy 

 

Nazwa i siedziba Zamawiającego:  
 

Szkoła Podstawowa Nr3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku 

36-016 Chmielnik 169a 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn„Dostawa artykułów żywnościowych 

do stołówki szkolnej przy Szkole  Podstawowej nr3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku, 36-016 

Chmielnik 169a w okresie od 01.09.2014 roku do 31.07.2015 roku. 

 

 
Część I – świeże warzywa i owoce 

 

Część II – wyroby piekarskie 

 

Część III – mrożone artykuły spożywcze 

Część IV – jaja kurze świeże o gramaturze 50 g 

Część V – artykuły spożywcze sypkie, koncentraty, przyprawy i desery 

Część VI – mięso świeże, wędliny i drób 

Część VII –  mleko i produkty mleczarskie 

 



 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu i terminu wskazanym przez Zamawiającego zamówienia w 
zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia na następujących zasadach: 

 

 

1) Część I – świeże warzywa i owoce w kwocie .......................... zł brutto w tym 

VAT……………….  

słownie złotych: ..............................................................................................  

2) Część II wyroby piekarskie w kwocie........................................................................ zł 

brutto w tym VAT………………………….. 

słownie złotych: ..............................................................................................  

3) Część III – mrożone artykuły spożywcze w kwocie 

........................................................................ zł brutto w tym VAT………………….. 

słownie złotych: ..............................................................................................  

4 Część IV – jaja kurze świeże o gramaturze 50 g w kwocie 

........................................................................ zł brutto w tym VAT…………………  

słownie złotych: ..............................................................................................  

5) Część V artykuły spożywcze sypkie, koncentraty, przyprawy i desery w 

kwocie........................................................................ zł brutto w tym VAT………………. 

słownie złotych: ..............................................................................................  

6) Część VI – mięso świeże, wędliny i drób w kwocie 

........................................................................ zł brutto w tym VAT…………………….. 

słownie złotych: ..............................................................................................  

7) Część VII – mleko i produkty mleczarskie w kwocie 

........................................................................ zł brutto w tym VAT…………………… 

słownie złotych: ..............................................................................................  

 

 

Należy podać łączną cenę za części zamówienia, cena wynikać musi z sumy wszystkich 

pozycji wykazu asortymentu „wartość brutto” znajdujących się w załączniku „szczegółowy 

opis zakresu zamówienia” wraz ze wszystkimi ewentualnymi obciążeniami. 

 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.  

2. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w SIWZ oraz w art. 22 ust. 1 Pzp 

oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające 
spełnianie tych warunków. 

3. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp . 
Oświadczenie to obejmuje również w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie 
art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

5. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został  przez nas zaakceptowany i 
zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

 
6. Oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,  

w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.,)  

http://art.11/


 

 

/Oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te 
zawarte są i zabezpieczone 

 niepotrzebne skreślić 

7. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 

a)wykonanie ....................................................................................................... 

b)wykonanie ....................................................................................................... 

c)wykonanie ....................................................................................................... 

d)wykonanie ....................................................................................................... 

 

8. W przypadku zastąpienia danej pozycji z załącznika do umowy produktem równoważnym 
należy wpisać w tabeli poniżej nazwę zaproponowanego produktu i jego charakterystykę 
oraz numer pozycji do której ma być wprowadzony produkt równoważny. Zaoferowane 
produkty równoważne zostaną wpisane przez Zamawiającego do załącznika do umowy 
zgodnie ze wskazaną poniżej pozycją (l.p). Na Wykonawcy spoczywa obowiązek 
udowodnienia, iż zaoferowane produkty są równoważne w stosunku do produktów 
określonych przez Zamawiającego. Brak powyższych informacji oznacza że Wykonawca 
nie oferuje produktów równoważnych, tylko produkty wskazane w załączniku do umowy. 

 

l.p (pozycja w tabeli załącznika 1 

do SIWZ w której znajduje się 

produkt który ma być zastąpiony) 

Nazwa polska (produkt 

równoważny) 

Charakterystyka – opis 

produktu wskazujący na 

równoważność 

   

   

   

l.p (pozycja w tabeli załącznika 3 

do SIWZ w której znajduje się 

produkt który ma być zastąpiony) 

Nazwa polska (produkt 

równoważny) 

Charakterystyka – opis 

produktu wskazujący na 

równoważność 

   

   

   

   

  

l.p (pozycja w tabeli załącznika 5 

do SIWZ w której znajduje się 

produkt który ma być zastąpiony) 

Nazwa polska (produkt 

równoważny) 

Charakterystyka – opis 

produktu wskazujący na 

równoważność 

   

   

   

 

 



 

 

 

l.p (pozycja w tabeli załącznika 6 

do SIWZ w której znajduje się 

produkt który ma być zastąpiony) 

Nazwa polska (produkt 

równoważny) 

Charakterystyka – opis 

produktu wskazujący na 

równoważność 

   

   

   

   

 

l.p (pozycja w tabeli załącznika 7 

do SIWZ w której znajduje się 

produkt który ma być zastąpiony) 

Nazwa polska (produkt 

równoważny) 

Charakterystyka – opis 

produktu wskazujący na 

równoważność 

   

   

   

   

 

„UWAGA! Do powyższych tabeli należy wpisać lp. pozycji z załącznika szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia, którą zastępuje się produktem równoważnym a także nazwę i charakterystykę produktu 

równoważnego. Natomiast cenę jednostkową brutto w PLN oraz wartość brutto należy wpisać w 

załączniku szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przy lp. pozycji, która zostanie zastąpiona 

produktem równoważnym.” 

 

 

Podpisano 

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 
 

 

 
 

 oświadczenie, o którym mowa w punkcie 3 niniejszego druku OFERTA musi złożyć każdy ze wspólników (konsorcjum) - w przypadku 

składania oferty wspólnej 

** brak  informacji o powierzeniu podwykonawcy części zamówienia oznacza że wykonawca sam wykona zamówienie  
 

UWAGA !!! w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów 
wspólnie ubiegających się o zamówienie,(wspólników s.c , konsorcjantów) a nie pełnomocnika. 

 

 


