
Nazwa nadania zamówienia : Sukcesywna  sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych dla stołówki Zespołu Szkolno  
- Przedszkolnego w Strzebielinie Osiedlu 

                                                        Oznaczenie sprawy:ZSiP.271.9.2020                                                           
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

                                                                 FORMULARZ OFERTY                                           

---------------------------------------------
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców 

                                                         DO:              Zespołu Szkolno - Przedszkolny
                                                                       w Strzebielinie Osiedlu 84-220

                                                                       ul. M. C. Skłodowskie 1
                                                                       tel. 58/6762591, faks 58/6762591

O F E R T A   C E N O W A 

Ja /My/ niżej podpisany/ni

działając w imieniu i na rzecz: 

(pełna nazwa Wykonawcy )

(adres siedziby Wykonawcy) 

REGON___________________                      NIP____________________

Nr rachunku bankowego ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

nr telefonu___________________          nr faks____________________

adres e- mail_____________________________________________________

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego  zamieszczonego  w  Biuletynie  Zamówień Publicznych w dniu  2020-10-28
na     „Sukcesywną sprzedaż i   dostawę     artykułów     żywnościowych    dla     stołówki Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego  w Strzebielinie Osiedlu ul. M.C. Skłodowskiej 1 ogłoszonego  na Portalu UZP (BZP), na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej  http://www.spstrzebielino.pl 
 

1. Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym dokumentacją
    przetargową istotnych warunków zamówienia za cenę:

Część I * zamówienia – Różne  produkty spożywcze 

Łączna cena oferty netto:                                 _______________________zł

Podatek VAT:                                                   _______________________zł

 
Łączna cena oferty brutto:                               _______________________zł
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słownie: ______________________________________________________________

Deklarowana godzina dostawy _____________

Część II * zamówienia - Warzywa, owoce i ziemniaki 

Łączna cena oferty netto:                                 _______________________zł

Podatek VAT:                                                     _______________________zł
        
Łączna cena oferty brutto:                                _______________________zł

słownie: ______________________________________________________________

Deklarowana godzina dostawy _____________

Część III * zamówienia - Mięso, wędliny i produkty mięsne 

Łączna cena oferty netto:                                _______________________zł

Podatek VAT:                                                   _______________________zł

Łączna cena oferty brutto:                               _______________________zł

słownie: ______________________________________________________________

Deklarowana godzina dostawy _____________

Część IV * zamówienia - Drób i wyroby drobiarskie 

Łączna cena oferty netto:                         _______________________zł

Podatek VAT:                                            _______________________zł

Łączna cena oferty brutto:                        _______________________zł

słownie: ______________________________________________________________

Deklarowana godzina dostawy _____________

Część V * zamówienia - Mleko, przetwory mleczne i jaja  

Łączna cena oferty netto:                                 _______________________zł

Podatek VAT:                                                     _______________________zł
        
Łączna cena oferty brutto:                                _______________________zł

słownie: ______________________________________________________________

Deklarowana godzina dostawy _____________
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Część VI * zamówienia - Produkty głęboko mrożone  

Łączna cena oferty netto:                                _______________________zł

Podatek VAT:                                                   _______________________zł

Łączna cena oferty brutto:                               _______________________zł

słownie: ______________________________________________________________

Deklarowana godzina dostawy _____________

Część VII * zamówienia - Ryby mrożone, filety rybne, pozostałe mięso ryb

Łączna cena oferty netto:                         _______________________zł

Podatek VAT:                                            _______________________zł

Łączna cena oferty brutto:                        _______________________zł

słownie: ______________________________________________________________

Deklarowana godzina dostawy _____________

   .Niepotrzebne skreślić -w przypadku braku oferty na daną część zamówienia٭
         

2.  Składam(y) niniejszą ofertę w imieniu własnym*/ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się   o udzielenie
     zamówienia* (*niepotrzebne skreślić)

3.  Termin wykonania zamówienia: 23.11.2020r.do 31.08.2021r.(z częściowym wyłączeniem  okresu
     wakacyjnego, w miesiącu sierpniu tylko dla dzieci w przedszkolu, ferii oraz innych dni wolnych
     wynikających  z organizacji roku szkolnego( np. wycieczki )
    
4.  Oświadczamy,  że akceptujemy  termin  płatności: 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo  wystawionej 
     faktury.

5. Oświadczamy, że:
 ●  zapoznaliśmy  się  z  warunkami  określonymi  w  specyfikacji  istotnych  warunków  
     zamówienia,  oraz  projekcie  umowy,  które  akceptujemy  i  nie  wnosimy  zastrzeżeń,

 ●  jesteśmy związani  niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert
 ●  Zamówienie zamierzam wykonać samodzielnie /przy udziale podwykonawcy *

Lp. Podwykonawcom zamierzam zlecić n/w zakres zamówienia: Nazwa i adres podwykonawcy

  *niepotrzebne skreślić

 ●  uzyskaliśmy  konieczne  informacje  do  przygotowania  oferty,

 ●   w  przypadku wybrania  naszej  oferty  jako  najkorzystniejszej  zobowiązujemy  się  do zawarcia  umowy 
      na  warunkach  zawartych  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia, w  miejscu  i  terminie
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      wskazanym  przez  Zamawiającego,

 ●  że  oferowany  przedmiot  zamówienia  jest  dobrej  jakości, spełnia  wymagania  SIWZ oraz wymagania 
     obowiązujących  przepisów  prawa,

 ●  dostarczę  przedmiot  zamówienia  od producenta  spełniającego  wszystkie  obowiązujące  w  Polsce  
     wymagania  higieniczno - sanitarne – jeżeli  wykonawca  sam nie  jest producentem  oferowanych 
     produktów,** jestem  producentem  przedmiotu  zamówienia i spełniam  wszystkie  powszechnie
     obowiązujące  w  Polsce  wymagania  higieniczno -sanitarne.**
   
**  Niepotrzebne skreślić. Osoba składająca ofertę powinna parafować swoje 
       wykreślenie.

6.  Informacje  złożone  na  stronach____________ stanowią* /  nie stanowią  tajemnicy*
     przedsiębiorstwa  w   rozumieniu  art.11 ust.4  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993r. 
     o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.)

7.  Dane teleadresowe Wykonawcy, na które będą wpływać wszelkie  zawiadomienia
     dotyczące niniejszego przetargu: 

Dokładny adres: _________________________________________________________

_________________________________________________________________________

nr telefonu  __________________________    nr faks  ___________________________ 
  
adres e- mail_____________________________________________________________

Imię i nazwisko osoby do kontaktu____________________________________________

8.  W przypadku wybrania naszej oferty w postępowaniu przetargowym w celu zapewnienia skuteczności 
     dostaw, składania zamówień, reklamacji, i innych uzgodnień osobami do kontaktów będą (§ 4 projektu
     umowy - załącznik nr 5 do SIWZ): 

Lp. Imię  i Nazwisko Nr telefonu e- mail

1.

2.

3.

9.    Zgodnie z art.91 ust.3a ustawy - Prawo zamówień publicznych wykonawca oświadcza, że wybór jego
       oferty  będzie /nie będzie (niepotrzebne skreślić) prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku 
       podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Wybór oferty wykonawcy prowadzi do
       powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami od towary i usług, jeżeli 
       zgodnie z przepisami o podatku  od towarów i usług, to zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia 
       ( odprowadzenia ) podatku od towarów i usług.

10.   W przypadku, gdy wybór wykonawcy bezie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
        podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wykonawca wskazuje nazwę (rodzaj) 
        towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje
        ich wartość bez kwoty podatku w PLN:  

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

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

11.   Punkt 10 wypełniają wyłączenie wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby z zamawiającego do
        powstania obowiązku  podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług

12.  Oferta wraz z załącznikami została złożona na____________ Kolejno ponumerowanych stronach.
      
13.   Załącznikami do niniejszej oferty , stanowiącymi jej integralną część są:

 
    1._________________________________________________________________
 
    2._________________________________________________________________

    3._________________________________________________________________

    4.__________________________________________________________________

    5.__________________________________________________________________

    6.__________________________________________________________________

    

        ______________________________            ______________________________
                        Miejscowość i data                                  (pieczęć i podpis(y) osób(y) uprawnionych do

                                                       reprezentacji Wykonawcy                      
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