
 

 
 
ZAŁĄCZNIK NR 1  
 
 

…………………………………………… 
Miejscowość , data 

 
 
 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Niżej podpisani .....................................…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
działający w imieniu i na rzecz:  
 
 
 
 
 
 

(nazwa i siedziba Oferenta) 

NIP ………………………………………….. Regon ………………………………………………. 
 
 
Nr telefonu ……………………………………..e-mail ……………………………………………... 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa artykułów żywnościowych dla 
Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim”  składamy 
niniejszą ofertę: 
 

Oferujemy realizację zadania zgodną z przedmiotem zamówienia za cenę: 
 

 
 Cena netto I części zamówienia:  ………………………  PLN 
 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………) 
 
 

Cena brutto I części zamówienia:  ………………………  PLN 
 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………) 
 
Termin płatności: ………………………………………….. (do wyboru 14 dni/21dni/30 dni) 
 
 

 
Cena netto II części zamówienia:  ………………………  PLN 

 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………)  

 

 
 
 
 
 
 

Pieczęć Oferenta 

 
 
 
 
 



 

 

Cena brutto II części zamówienia:  ………………………  PLN 
 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………) 
 
Termin płatności: ………………………………………….. (do wyboru 14 dni/21dni/30 dni) 
 
 

Cena netto III części zamówienia:  ………………………  PLN 

 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………)  

 
Cena brutto III części zamówienia:  ………………………  PLN 

 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………) 
 
Termin płatności: ………………………………………….. (do wyboru 14 dni/21dni/30 dni) 
 
 
 

1. Oświadczamy, że zamierzamy/ nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom 
następujące części zamówienia: 
 

Lp. Firma podwykonawcy  
Opis części zamówienia, 

które będą zlecone Podwykonawcom oraz jej 
wartości lub prezentowanej części zamówienia 

1 2 3 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
2. Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 jest ceną faktyczną 

na dzień składania oferty.  
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do 
przygotowania oferty i akceptujemy wszelkie wymogi postawione w niniejszym 
postępowaniu. 

4. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie 
wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany  
w SIWZ. 

6. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy stanowiącym 
załącznik nr 3 do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do 
zawarcia umowy na ich warunkach, w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, 
aktualny na dzień składania oferty. 

8. Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w Wykazie informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa …………………………………………. nie 
powinny być udostępnione innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu. 

9. Jednocześnie wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych naszej firmy na potrzeby 
niniejszego zamówienia. 

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, 
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w 
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na 



 

 
warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11.  Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 
poniższy adres: 

 ______________________________________________________________________  

tel.: ___________________    fax: __________________                                                                                         
e-mail: _________________________________________ 

12. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

13. Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych oświadczamy, 
że wybór przedmiotowej oferty*: 

a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
 

b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w 
zakresie i wartości (w tym przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami to 
Zamawiający będzie płatnikiem podatku od towarów i usług – podatku VAT – oraz 
będzie zobowiązany do przekazania go na rachunek właściwego urzędu 
skarbowego; oraz w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów): 
______________________________________________________________ 
(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od 
towarów i usług) 
 

*) niepotrzebne skreślić; w przypadku nie skreślenia (nie wskazania) żadnej z ww. 
treści oświadczenia i nie wypełnienia powyższego pola oznaczonego „należy wskazać 
nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług” - Zamawiający 
uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

 

 
 
 
  
 
 Podpis Oferenta 


