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………………, dnia………. 

Załącznik nr 1 

Formularz oferty 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przygotowanie całodziennego 

wyżywienia  dla 45 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni  przy ul. Szkolnej 

25, w pomieszczeniach wynajmowanych od DPS, oferujemy następujące warunki realizacji 

zamówienia: 

1.1.W kryterium cena: 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie: 

 

1) Cena jednostkowa netto przygotowania całodziennych posiłków za jeden osobodzień 

żywienia mieszkańca Domu, wynosi: 

…..................................zł (słownie zł:........................................................................................) 

powiększona o podatek VAT(w wysokości ustalonej na podstawie odrębnych przepisów)-

.........% w kwocie......................zł (słownie zł:.....................……….......................) 

 

co stanowi cenę brutto za jeden osobodzień żywienia w Domu, 

wynoszącą: …...............zł (słownie zł: …..................................................................................)           

 

2) Niniejszym oferuję/oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową 

brutto: 

…..............................zł (słownie :............................................................................................) 

w tym stawka VAT........................% 

 

Łączna cena ofertowa stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 

1.2. W kryterium: termin płatności 

Oświadczam(-y), że oferujemy termin płatności …… dni za wykonane usługi (kryterium 

oceny oferty). 

Uwaga! Zgodnie z zapisem w SIWZ wymagany minimalny termin płatności wynosi 7 dni  a 

maksymalny 21 dni.  

 

1.3. W kryterium: jakość wędlin 

Oświadczam(-y), że oferuję(-emy) jakość wędlin zawierającą …………% mięsa w wędlinach  

(kryterium oceny oferty). 

Uwaga! Zgodnie z zapisem w SIWZ Jakość wędlin- procentowa zawartość mięsa w 

wędlinach  Uwaga: minimalna zawartość mięsa w wędlinach wynosi 70 % 
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2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na okres od 1 styczeń 2020r. do 

31 marzec 2022r.  

 

3. Zamówienie objęte ofertą zamierzamy wykonać: 

- sami* 

- zamierzamy zlecić  podwykonawcom*  

* Właściwe zaznaczyć 

      

W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia 

poniższe: 

 

Wskazanie części 

zamówienia, które 

zamierzamy zlecić 

podwykonawcy 

Wartość lub procentowa 

część zamówienia, jaka 

zostanie powierzona 

podwykonawcy lub 

podwykonawcom 

Nazwa i adres firmy 

podwykonawczej 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

   

 

 

4. Oświadczamy, że jesteśmy (odpowiednie zakreślić): 

□ mikroprzedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż  10 osób i roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro), 

□ małym przedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż  50 osób i roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro), 
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□ średnim przedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż 250 osób i roczny obrót 

nie przekracza 50 milionów euro  lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 

milionów euro). 

5.Zarejestrowana nazwa wykonawcy składającego ofertę: 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

6.Zarejestrowany adres wykonawcy składającego ofertę: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

7. Numer telefonu: ............................................................................................................... 

8. Numer faksu:……………………………………………………………………………. 

9. e-mail: ............................................................................................................................... 

10. Całość przedmiotu zamówienia zostanie wykonana zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

11. Oświadczamy, że: 

a) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 

b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, 

c) oświadczam/y, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekty umów 

zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu  i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

d) oświadczam/oświadczamy, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne 

przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

1) 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).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 

jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie 
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do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie 

treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

d) Wyrażamy zgodę na samodzielne pobranie przez Zamawiającego za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych krajowych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) 

dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Oświadczamy że dokumenty dotyczące Wykonawcy, t.j. odpis 

z Krajowego Rejestru Sądowego jest dostępny pod adresem: www.ms.gov.pl lub odpis z 

CEIDG pod adresem:www.prod.ceidg.gov.pl 

 

12. Załącznikami do niniejszej oferty są : 

 

(1)…..................................................................................................................................... 

 

(2)…..................................................................................................................................... 

 

(3)…..................................................................................................................................... 

 

(4)…..................................................................................................................................... 

 

Upełnomocniony przedstawiciel(-e) wykonawcy 

….............................................................. 

…............................................................... 

(podpis i pieczęć)                                                                               

  

 


