
                                                                                                                                            Załącznik nr 1  

Oferta

Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................................

Adres Wykonawcy..................................................................................................................................

Nip ............................................ Regon ................................................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie przetargu nieograniczonego;

„Dostawa artykułów żywnościowych
 do  Domu Pomocy Społecznej Nr 1  im. Marie Juchacz 

ul. Podmiejska Boczna 10”. 

1.Oferujemy realizację zamówienia   za cenę *) :

zad 1. dostawa artykułów ogólnospożywczych
netto  ..........................................  zł podatek VAT................ %  -  t o jest  ........................  złotych,

łącznie brutto : ...........................................................................  złotych,

( słownie brutto : ............................................................................................................................ ).

dołączyć wypełniony załącznik 2.1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zad 2. dostawa mięsa i jego przetworów

mięso i przetwory -netto  ................................  zł podatek VAT.. %  -  t o jest.... ............  złotych,

łącznie brutto : ............................................................................  złotych,

( słownie brutto : ............................................................................................................................ ).

dołączyć wypełniony załącznik 2.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zad 3. dostawa produktów mleczarskich

produkty mleczarskie-netto  .........................  zł podatek VAT........  %  -  t o jest  ................złotych,

mleko-netto  .....................................................  zł podatek VAT.....  %  -  t o jest  ................  złotych,

łącznie brutto : ..................................................................................  złotych,

( słownie brutto : ............................................................................................................................ ).

dołączyć wypełniony załącznik 2.3

zad 4. dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych
ryby przetworzone i konserwowane - netto  ..............  zł podatek VAT .............. %  -  t o jest  ........ 



złotych,

łącznie brutto : ..........................................................................  złotych,

( słownie brutto : ............................................................................................................................ ).

dołączyć wypełniony załącznik 2.4                                                                                                                       

zad 5.  dostawa owoców warzyw i podobnych produktów

owoce warzywa i podobne produkty -netto  .................  zł podatek VAT.....  %  -  t o 
jest  ..............................złotych,
łącznie brutto : ..................................................................................  złotych,

( słownie brutto : ............................................................................................................................ ).

dołączyć wypełniony załącznik 2.5

zad 6.   Dostawa jaj 
jaja -netto  ...........................................  zł podatek VAT........  %  -  t o jest 

.............................złotych,

łącznie brutto : ..................................................................................  złotych,

( słownie brutto : ............................................................................................................................ ).

dołączyć wypełniony załącznik 2.6

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich żadnych 
zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do sporządzenia oferty.

3. Oświadczamy ,  że  dostarczanie  artykułów  objętych  zamówieniem  będzie  zgodne
z obowiązującymi zasadami  w systemie HACCP oraz wymogami  sanitarno-epdemiologicznymi.

4. Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  z  niniejszą  ofertą  przez  czas  określony 
w warunkach zamówienia.

5. Oświadczamy że zapoznaliśmy się z projektem Umowy będącym załącznikiem nr 3  do SIWZ
i akceptujemy jej postanowienia.

6.  Oferta została sporządzona na  ..........  ponumerowanych stronach.

7.  Załącznikami do niniejszej oferty są :

- ........................................................................................................................................



- ........................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................

- .......................................................................................................................................

...............................  dnia : ............................. ....................................................................
/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

*)  przy składaniu ofert częściowych wypełnić tylko dla oferowanego do realizacji zadania


