ZP1/05/2018 PN Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Mikołaja Kopernika w Siemianowicach Śląskich w 2018/2019 r.
Załącznik nr 1 do SIWZ

.....................................................
/pieczątka Wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Sukcesywna dostawa
artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siemianowicach
Śląskich w 2018/2019 r.
składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem
umowy, na następujących warunkach:
NAZWA
WYKONAWCY

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

ADRES
WYKONAWCY

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

NIP
REGON
TELEFON
FAX
e-mail

1. Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ oraz zgodnie z formularzem
asortymentowo-cenowym

za

cenę

brutto

(łącznie

z

podatkiem

VAT):

………..................................………………................
słownie: …………………………………………………………….............……………………..……...….......
...............................................................................................................................................................................

Na powyższą kwotę składają się:
Część NR 1 Mięso i przetwory mięsne
Brutto ………………………… zł (słownie: ………………………………………….……………..)

Część NR 2 Drób i przetwory drobiowe
Brutto ………………………… zł (słownie: ………………………………………….……………..)
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Część NR 3 Nabiał i produkty mleczarskie
Brutto ………………………… zł (słownie: ………………………………………….……………..)

Część NR 4 Produkty spożywcze
Brutto ………………………… zł (słownie: ………………………………………….……………..)
Część NR 5 Jaja
Brutto ………………………… zł (słownie: ………………………………………….……………..)
Część NR 6 Warzywa i owoce
Brutto ………………………… zł (słownie: ………………………………………….……………..)
Część NR 7 Mrożonki
Brutto ………………………… zł (słownie:………………………………………….……………..)
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną kalkulacją, stanowiącą
integralną część niniejszej oferty (wg. załącznika nr 2 do SIWZ -Formularz asortymentowocenowego). Oświadczam/y, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. Oświadczamy, że akceptujemy warunki
płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ w tym we wzorze umowy.
Zobowiązujemy się do realizacji umowy w terminie określonym w SIWZ i w niniejszej ofercie.
Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania
oferty oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia.
Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w
SIWZ z załącznikami.
Zamówienie zrealizujemy samodzielnie / przy udziale podwykonawców *
*niepotrzebne skreślić
Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:
.................................................................................................................................................................
(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)
Podwykonawcą będzie:
.................................................................................................................................................................
(wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu- podwykonawcy)
Oświadczamy, że załączony do SIWZ wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został przez
nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
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zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że upewniliśmy się co do prawidłowości i kompletności naszej oferty i ceny. Cena
oferty brutto w PLN zawiera należny podatek VAT (zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r o podatku
od towarów i usług, tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), wszystkie
przewidywane koszty kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, wymagania SIWZ oraz
obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesiemy z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Oświadczamy, że w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu
nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 3 Prawo zamówień publicznych i art. 5 – 17
ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579
z poen. zm.).
Oświadczamy, że będziemy związani złożoną ofertą przez okres 30 dni.
Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i nazwisko:..................................................................................................................................
Adres:..................................................................................................................................................
Telefon....................................................................................Faks....................................................
Adres e-mail:......................................................................................................................................
Dane do umowy:
a) Osoba(y), które będą podpisywały umowę ze strony Wykonawcy
Imię i nazwisko

stanowisko

b) Osoba(y), odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy (w tym czynności
odbiorowe)
Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr tel/ fax/ e-mail

c) Nr rachunku bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
Nazwa banku

Adres

Nr rachunku

Jeżeli ofertę składam jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
szkolenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; ustawa z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (poz. 1000)
Zgodnie z art. 6 ust 1 RODO, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest … Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja
Kopernika w Siemianowicach Śląskich , 41-106 Siemianowice Śląskie ul. Niepodległości 47. Dane kontaktowe inspektora ochrony
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danych: …41-106 Siemianowice Śląskie ul. Niepodległości 47, e-mail: sp1siemce@gmail.com Dane będą przetwarzane w celu
badania oceny ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty i zgodnie z Ustawą PZP Dz U. poz 1579 z 2017 r. spełnienia wszelkich
wymogów ustawowych w celu wyłonienia wykonawcy dla nin. postępowania przetargowego. Na podstawie wyrażonej przez
Panią/Pana zgody. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, poza wymogami ustawy PZP j.w. nie będą przekazywane
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.
Wycofanie zgody będzie możliwe w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych
danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych,
a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji lub profilowania. Niewyrażenie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją udziału w postępowaniu.

ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (poz. 1000)

Ofertę niniejszą składamy na .............. kolejno ponumerowanych stronach.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
…...........................................................
…...........................................................
…...........................................................
…............................................................
…............................................................
…............................................................
.................................................
.................................................

.........................., dnia .................... r.
…………....................................................
(podpis osoby/osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

1)
2) …......................................................
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…………………......………………………………
Podpis(y) osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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