
                             

  

Znak sprawy: SP50/22/2020r           Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

………………………………………………     

 (pieczątka firmowa Wykonawcy) 

 

Adres Wykonawcy:..................................................................................................  

REGON ................................................... NIP ........................................................   

TEL. ........................................................FAX.................................... 

 e-mail:…………………………………………………………………..  

  

  

O F E R T A  

  

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Sukcesywną dostawę 

artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 50 w Warszawie – na 2021  rok” 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ za 

niżej wymienioną cenę:   

  

 

Część nr 1 – Pieczywo i wyroby cukiernicze  

  

za cenę brutto ......................... PLN* (słownie:............................................................................ 

.......................................................................................................................................................) 

zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym – załącznik nr 2.1 do SIWZ.  

Wartość netto części 1 zamówienia: ………………………………………………………..PLN  

Wartość VAT części 1 zamówienia: …………………………………..…………………….PLN  

  

 

Część nr 2  – Warzywa i owoce świeże, soki owocowo-warzywne oraz jaja  

  

Za cenę brutto .........................  PLN* (słownie:......................................................................... 

....................................................................................................................................)   

zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym – załącznik nr 2.2 do SIWZ.  

Wartość netto części 2 zamówienia: ………………………………………………..PLN  

Wartość VAT części  2 zamówienia: …………………………...……….………….PLN  

 

Część nr 3  – Produkty ogólnospożywcze  

za cenę brutto .........................  PLN* (słownie:..............................................................  

................................................................................................................................)  

zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym – załącznik nr 2.3 do SIWZ. 

Wartość netto części 3 zamówienia: …………………………………………………..PLN  

Wartość VAT części 3 zamówienia: ……..…………………………………………….PLN  
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Część nr 4  – Mięso, wędliny i tłuszcze zwierzęce 

  

  

za cenę brutto .........................  PLN* (słownie:..............................................................  

................................................................................................................................)  

zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym – załącznik nr 2.4 do SIWZ. 

Wartość netto części 4 zamówienia:…………… ……………………………………..PLN  

Wartość VAT części 4 zamówienia: ……..…………………………………………….PLN  

  

 

Część nr 5  – Warzywa i owoce mrożone oraz ryba 

  

za cenę brutto .........................  PLN* (słownie:..............................................................  

................................................................................................................................)  

zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym – załącznik nr 2.5 do SIWZ. 

Wartość netto części 5 zamówienia: …………………………………………..…..PLN  

Wartość VAT części 5 zamówienia: ………………………………….…………….PLN  

  

 

Część nr 6  – Wyroby garmażeryjne  

  

za cenę brutto .........................  PLN* (słownie:..............................................................  

................................................................................................................................)  

zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym – załącznik nr 2.6 do SIWZ. 

Wartość netto części 6 zamówienia: …………………………………………………..PLN  

Wartość VAT części 6 zamówienia: ……………………………..…………………….PLN  

 

 

1. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia na który składamy ofertę zobowiązujemy się 

realizować sukcesywnie od dnia 02 stycznia 2021 r. (w przypadku przedłużającej się 

procedury przetargowej – od daty zawarcia umowy) do 31 grudnia 2021 r., zgodnie z zawartą 

umową, na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego  

2. 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.   

3. Oświadczamy, że 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).  
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4. Oświadczamy, że 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.).  

5. Gwarantujemy niezmienność oferowanych cen przez cały okres realizacji umowy.  

6. Wyrażamy zgodę na płatność faktur w terminie do 21 dni  od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, każdorazowo po dostarczonej partii  

towarów.   

7. Zobowiązujemy się do dostawy przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego od daty otrzymania zamówienia przesłanego za pośrednictwem faksu lub 

drogą elektroniczną przez Zamawiającego.  

8. Zobowiązujemy się do realizacji dostawy do pomieszczeń znajdujących się w siedzibie 

Zamawiającego przy ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa wg specyfikacji asortymentowej 

dostaw.   

9. Zobowiązujemy się do realizacji reklamacji (obowiązkowo wybrać jedną z opcji):  

do godz. 9.30 w dniu dostawy; **                      

do godz.   10.00 w dniu dostawy; ** 

  do godz.   10.30 w dniu dostawy; ** 

10. Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy wykonać sami**/ że podwykonawcom zostaną 

powierzone następujące części zamówienia wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia**:  

………………………………………………………………………………………………………… 

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

   (zakres części zamówienia powierzony podwykonawcom)  

11. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu**/ jako partner konsorcjum 

zarządzanego przez .................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………**.  

12. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i 

nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne  do 

prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.  

13. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert.  
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14. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się oraz akceptujemy postanowienia wzoru umowy  i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do jej zawarcia w miejscu oraz 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

15. Integralną część niniejszej oferty stanowią wszystkie załączniki i dokumenty wymagane  w 

SIWZ do złożenia oferty. Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie ………*** kolejno 

zapisanych i ponumerowanych stron.  

  

.........................., dnia .................                   .................................................................................. 

   podpis osoby umocowanej do reprezentowania Wykonawcy /Wykonawców/  

                                                                             (podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis)  

  

                                               

Uwaga: części, które nie są przedmiotem oferty należy przekreślić i napisać „nie dotyczy”  (dla 

czytelności oferty)  

*- cena przeniesiona z formularza asortymentowo-cenowego (odpowiednio: Załączniki nr 

2.1 – 2.6 do SIWZ),  

**- niepotrzebne skreślić  

***- wpisać liczbę stron.  


