
Znak sprawy DPS.DG.262.1.2021.MG                                              Załącznik nr 1 do SWZ 

 
  

  

  
DO ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

POWIAT WADOWICKI - DOM  POMOCY  SPOŁECZNEJ 

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

Izdebnik, 

woj. Małopolskie 
 

 

OFERTA WYKONAWCY 
 

Odpowiadając na ogłoszenie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, pod nazwą:  
 

„Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla  Domu Pomocy Społecznej  

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

będącego jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego w okresie  

od 03 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.” 

 

 

1. Dane dotyczące Wykonawcy:  

 

Pełna nazwa 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

adres ePUAP…………………………………………………………………………………… 

 

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

 

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

Imiona, nazwiska osoby/osób upoważnionych do kontaktu ze strony Wykonawcy 

 

Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą: 

□ TAK 

□ NIE 

 

 

 
(pieczęć Wykonawcy) 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

  



  

My niżej podpisani w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym bez 

negocjacji oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przekazaną przez 

Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, oraz że zamówienie będzie 

realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ. 

 

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

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 SWZ 

 

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 SWZ 

 

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 SWZ 

 

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 SWZ 

 

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 SWZ 

 

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 SWZ 

 

 

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 SWZ 

  

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 SWZ 

 

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 SWZ 

 

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 SWZ 



  

 

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 SWZ 

 

 

 

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 SWZ 

 

CZĘŚĆ  XIII - DOSTAWA PRODUKTÓW NISKOBIAŁKOWYCH 

- za cenę całkowitą: 

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

netto: .............................. zł. (słownie: .......................................................................................)  

w tym VAT ...................... %, tj. .......................................... zł.  

zgodnie z „Formularzem cenowym” – załącznik  nr 1Ł. 

 

 

2. Oferujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia zgodny z  rozdziałem 5 SWZ. 

3. Przyjmujemy zasady płatności określone określonymi   w projektowanych 

postanowieniach umowy.  

4. Oświadczamy, że: 

a) zapoznaliśmy się z treścią SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, 

b) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 

c) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ, 

d) akceptujemy zawarte w Załączniku nr 4 projektowane postanowienia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do 

zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że nie zamierzamy/zamierzamy powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcy(om)w zakresie: 

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



  

następującym podmiotom: 

………………………………………………………………………….. 

6. 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).  

 

7. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

 

1. ................................................................. 

2. ................................................................. 

 

                                                                                        .............................., dn. .......................

  


