
 

 

 

 

Załącznik nr 1do SIWZ     
  

Znak Sprawy:  DPS.PN.262.01.2020 

  

DO ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

Dom Pomocy Społecznej  

im. św. Brata Alberta w Izdebniku, 

   ul. Dworska 150,  

34-144 Izdebnik 

 

OFERTA WYKONAWCY 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, pod nazwą: 

  

„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w okresie  

od 02 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. dla  Domu Pomocy Społecznej  

im. św. Brata Alberta w Izdebniku, ul. Dworska 150,  34-144 Izdebnik,  

będącego jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego” 

Nazwa (Firma) Wykonawcy – 

 

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

 

Adres siedziby – 

 

ulica……………………………………………….………nr domu………………………..… 

 

kod ………..………miejscowość…..……...………………województwo…………………… 

 

tel. ............................................................................; fax - ........................................................ 

 

adres e-mail: ...............................................................................................................................  

 

NIP - ............................................................... REGON - .......................................................... 

 

1. Po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oferuję wykonanie zamówienia: 

   

Części I zamówienia – Pieczywo świeże, wyroby ciastkarskie i piekarskie 

 - za cenę całkowitą: 

brutto:..................................................zł (słownie……………………………………………) 

netto:…………………………………zł (słownie……………………………………………) 

w tym podatek VAT ………………..%  w kwocie ……………..…......................zł.  

zgodnie z „Formularzem cenowym” – załącznik nr 1A do SIWZ 

 

 
(pieczęć Wykonawcy) 

 
 

FORMULARZ OFERTY 

  



 

  

 

Części II zamówienia – Produkty mleczarskie 

  - za cenę całkowitą: 

brutto:..................................................zł (słownie……………………………………………) 

netto:…………………………………zł (słownie……………………………………………) 

w tym podatek VAT ………………..%  w kwocie ……………..…......................zł.  

zgodnie z „Formularzem cenowym” – załącznik nr 1B do SIWZ 

 

Części III zamówienia – Wędliny  

- za cenę całkowitą: 

brutto:..................................................zł (słownie……………………………………………) 

netto:…………………………………zł (słownie……………………………………………) 

w tym podatek VAT ………………..%  w kwocie ……………..…......................zł.  

zgodnie z „Formularzem cenowym” – załącznik nr 1C do SIWZ 

 

Części IV zamówienia – Mięso wieprzowe i wołowe 

  - za cenę całkowitą: 

brutto:..................................................zł (słownie……………………………………………) 

netto:…………………………………zł (słownie……………………………………………) 

w tym podatek VAT ………………..%  w kwocie ……………..…......................zł.  

zgodnie z „Formularzem cenowym” – załącznik nr 1D do SIWZ 

 

Części V zamówienia – Drób i podroby 

- za cenę całkowitą: 

brutto:..................................................zł (słownie……………………………………………) 

netto:…………………………………zł (słownie……………………………………………) 

w tym podatek VAT ………………..%  w kwocie ……………..…......................zł.  

zgodnie z „Formularzem cenowym” – załącznik nr 1E do SIWZ 

 

Części VI zamówienia – Jaja 

- za cenę całkowitą: 

brutto:..................................................zł (słownie……………………………………………) 

netto:…………………………………zł (słownie……………………………………………) 

w tym podatek VAT ………………..%  w kwocie ……………..…......................zł.  

zgodnie z „Formularzem cenowym” – załącznik nr 1F do SIWZ 

 

 



 

  

 

 

Części VII zamówienia – Mrożonki 

- za cenę całkowitą: 

brutto:..................................................zł (słownie……………………………………………) 

netto:…………………………………zł (słownie……………………………………………) 

w tym podatek VAT ………………..%  w kwocie ……………..…......................zł.  

zgodnie z „Formularzem cenowym” – załącznik nr 1G do SIWZ 

  

Części VIII zamówienia – Ryby mrożone i przetworzone, konserwy 

- za cenę całkowitą: 

brutto:..................................................zł (słownie……………………………………………) 

netto:…………………………………zł (słownie……………………………………………) 

w tym podatek VAT ………………..%  w kwocie ……………..…......................zł.  

zgodnie z „Formularzem cenowym” – załącznik nr 1H do SIWZ 

 

Części IX zamówienia – Produkty przemiału ziarna skrobi i produktów skrobiowych 

  - za cenę całkowitą: 

brutto:..................................................zł (słownie……………………………………………) 

netto:…………………………………zł (słownie……………………………………………) 

w tym podatek VAT ………………..%  w kwocie ……………..…......................zł.  

zgodnie z „Formularzem cenowym” – załącznik nr 1I do SIWZ 

 

Części X zamówienia –- Różne artykuły spożywcze 

- za cenę całkowitą: 

brutto:..................................................zł (słownie……………………………………………) 

netto:…………………………………zł (słownie……………………………………………) 

w tym podatek VAT ………………..%  w kwocie ……………..…......................zł.  

zgodnie z „Formularzem cenowym” – załącznik nr 1J do SIWZ 

 

Części XI zamówienia – Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce 

- za cenę całkowitą: 

brutto:..................................................zł (słownie……………………………………………) 

netto:…………………………………zł (słownie……………………………………………) 

w tym podatek VAT ………………..%  w kwocie ……………..…......................zł.  

zgodnie z „Formularzem cenowym” – załącznik nr 1K do SIWZ 

 



 

  

 

Części XII zamówienia – Owoce i warzywa 

- za cenę całkowitą: 

brutto:..................................................zł (słownie……………………………………………) 

netto:…………………………………zł (słownie……………………………………………) 

w tym podatek VAT ………………..%  w kwocie ……………..…......................zł.  

zgodnie z „Formularzem cenowym” – załącznik nr 1L do SIWZ 

 

Części XIII zamówienia – Produkty niskobiałkowe PKU 

- za cenę całkowitą: 

brutto:..................................................zł (słownie……………………………………………) 

netto:…………………………………zł (słownie……………………………………………) 

w tym podatek VAT ………………..%  w kwocie ……………..…......................zł.  

zgodnie z „Formularzem cenowym” – załącznik nr 1Ł do SIWZ 

 

 

2.OŚWIADCZAMY, że cena oferty obejmuje całość części zamówienia zgodnie z Istotnymi 

postanowieniami wzoru umowy. 

3.OŚWIADCZAMY, że oferowany asortyment jest pierwszego gatunku i posiada 

odpowiednie świadectwa i certyfikaty dopuszczające go do obrotu na terenie Polski.   

4. OŚWIADCZAMY, że wykonamy zamówienie w okresie: od 02.01.2021 r. do 31.12. 

2021 r.  

5.OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń  i uznajemy się za związanych określonymi w 

niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

6.OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się i akceptujemy wzór umowy, który stanowi 

integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się 

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w umowie 

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum dla potrzeb niniejszego 

zamówienia jest następujący:  

 

....................................................................................................................................................... 
 (wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę – np. spółki cywilne lub konsorcja) 

 

 

8. OŚWIADCZAMY, iż za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt. 2 niniejszego 

formularza oferty, oferta nasza oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia złożone przez nas    

w trakcie niniejszego postępowania są jawne i nie zawierają informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

9. OŚWIADCZAMY, iż spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu. 

10. OŚWIADCZAMY, iż złożona oferta została sporządzona samodzielnie, niezależnie od 

pozostałych uczestników postępowania.  

11. OŚWIADCZAMY, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania 

stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach*:                                                    

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

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



 

  

12. OŚWIADCZAMY, iż żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. 

13. OŚWIADCZAMY, iż nie zamierzamy powierzyć do podwykonania żadnej części 

zamówienia*. 

14. OŚWIADCZAMY, iż następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć 

podwykonawcom (należy podać nazwę firmy podwykonawcy, jego siedzibę oraz zakres 

usług)* 

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

15. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas określony w Specyfikacji Istotnych  

Warunków Zamówienia, to jest 30 dni. 

16. OFERTĘ niniejszą składamy na …........... kolejno ponumerowanych stronach. 

17. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część jest: 

       Formularz cenowy, Załącznik nr……………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

18. OŚWIADCZAM, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu.  

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str.1). 

2. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 

jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 

stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie 

składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 
          

.............................................. dnia ............................. 

 

 

Podpisano:.........................................................................   

                      (Wykonawca/ Wykonawcy lub Pełnomocnik 
 

*- niepotrzebne skreślić 

 

 


