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Dane dotyczące Wykonawcy: 
 

Nazwa: ………………………………………………………………………………………………………… 

Siedziba:……………………………………...………………………………………………………………… 

Nr telefonu: ……….......………………………………………………………………………………………… 

E-mail do korespondencji elektronicznej: ………………..…………………………………………………… 

Nazwa i siedziba Urzędu Skarbowego/NIP:  ....................................................................................................... 

Bank/nr rachunku:  ................................................................................................................................................ 

 

OFERTA  
 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym na: 

Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych - mięsa dla Szkoły Podstawowej Nr 1 

im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim dotyczącą:                                                                                            
 

zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie opisanym w pkt 4 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SWZ, za cenę 

wynikającą z własnej kalkulacji (zestawienia cenowego – cennika), będącego załącznikiem  

Nr 5 do oferty w wysokości: 

    

cena brutto za całość przedmiotu zamówienia (z VAT):  

.......................................................................................................................................................  zł 

(słownie:........................................................................................................................................ złotych ) 

 

 

2. Przedstawione w ofercie ceny nie stanowią ceny dumpingowej i złożenie oferty nie stanowi czynu 

nieuczciwej konkurencji. 

 

3. Oświadczamy, że w ryczałtowych cenach jednostkowych brutto oferty zostały uwzględnione wszystkie 

koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz, że ryczałtowe ceny 

jednostkowe brutto za przedmiot zamówienia nie zostaną zmienione w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy 

 

4. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie od dnia podpisania umowy 

do 31.07.2022 r., (z zastrzeżeniem pkt 5.2 SWZ) oraz  przyjmujemy możliwość zmiany w zakresie 

ilości asortymentu pomiędzy poszczególnymi pozycjami zestawienia cenowego (cennika). 

 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SWZ i nie wnosimy w stosunku do niej żadnych uwag, a w 

przypadku wyboru naszej oferty wykonamy zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

6. Oświadczamy, że w trakcie sporządzania oferty stosowaliśmy się do postanowień SWZ i nie 

dokonaliśmy żadnych zmian w załącznikach. 
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7. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Jednocześnie informujemy, że odrębny plik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa został nazwany : 

„………………………………………………………………………………………………………………….” 

oraz, że zostało załączone do niego -  uzasadnienie zastrzeżenia wskazanych informacji.  

 

8. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia reprezentowana przeze mnie firma wykona: 

 

a) bez udziału podwykonawców *) 

 

b) - przy udziale podwykonawców, którym udzielimy zamówienia na następujące części przedmiotu 

zamówienia*):  

nazwa (firma)/dane kontaktowe/przedstawiciele  - część/zakres przedmiotu zamówienia  

*** ( o ile jest to wiadome): 

……………………………………………………… - ………………………………………………………….. 

……………………………………………………… - …………………………………..……………………… 
 

c) - przy udziale podwykonawców, na zasoby których powołujemy się na zasadach określonych w art. 118                 

ust. 3 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa                     

w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp 

nazwa (firma)  - część/zakres przedmiotu zamówienia *: 

……………………………………………………… - ………………………………………………………….. 

……………………………………………………… - …………………………………..……………………… 

 (W przypadku wszelkich zmian w odniesieniu do powyższych informacji o podwykonawcach – o ile 

podano, zobowiązujemy się do: zawiadomienia Zamawiającego o tych zmianach oraz przekażemy 

wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie powierzymy 

realizację dostaw. 

Jeżeli zmiany dotyczą podwykonawcy, na którego zasoby powoływaliśmy się ( o ile dotyczy ) w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, to zobowiązujemy się wykazać 

Zamawiającemu, że nowy proponowany podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca na którego zasoby powoływaliśmy się) 

 

9. Oświadczamy, że: 

- towary będące przedmiotem niniejszej oferty odpowiadają warunkom jakościowym zgodnym z 

obowiązującymi atestami, polskimi normami, prawem żywnościowym wraz z obowiązującymi zasadami 

GMP i GHP oraz systemem HACCP,  

-  towary  będące  przedmiotem  niniejszej  oferty spełniają wymagania wymienione w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do 

sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać 

środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1154) 

-  towary  będące  przedmiotem niniejszej   oferty spełniają wymagania wymienione w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do 

żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008,  str. 16, z późn. zm.), 

- dostarczane towary nie będą skażone substancjami szkodliwymi dla zdrowia 

- osoby wykonujące dostawę będą legitymować się aktualnym zaświadczeniem lekarskim do celów 

sanitarno-epidemiologicznych, 

- środki transportu, którymi będą dostarczane produkty spełniają obowiązujące wymogi sanitarne dla 

przewozu artykułów żywnościowych 
 

 

 

 

10. Osobą odpowiedzialną za realizacje dostawy upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie:  
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Imię / Nazwisko      …………………………………………………………………………………………… 

 

Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………… 

 

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

11. Przyjmujemy warunki płatności, zgodnie z postanowieniami umowy. 

 
 

12. Rodzaj Wykonawcy***: 

 

-  mikro / małe / średnie przedsiębiorstwo,  

-  jednoosobowa działalność gospodarcza, 

- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, 

- inny rodzaj 

*** ( zaznaczyć właściwe )  

 
Uwaga: 
a) mikro przedsiębiorstwo to takie, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub  
    całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro 
b) małe przedsiębiorstwo to takie, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub    
    całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro 
c) średnie przedsiębiorstwo to takie, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub  
    całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro, 

 
13. Akceptujemy treść przedstawionej umowy będącej załącznikiem Nr 2 do SWZ.  

Umowę na realizację przedmiotu zamówienia podpiszemy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

w siedzibie Zamawiającego. 

 
 *) niepotrzebne skreślić 

**) – zgodnie z pkt 15.3 SWZ Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku 

– tj. kwotę netto. 

***) zaznaczyć właściwe  

 

 

UWAGA! 

Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 


