
 
Załącznik nr 1 do SWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

„Dostawa żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2  

przy ul. Sitkowskiego 3 oraz ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim” 

 

DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO 

Szkoła Podstawowa nr 2, zwana dalej „Zamawiającym” 

ul. Sitkowskiego 3 

21-300 Radzyń Podlaski 

NIP: 538 105 74 87 

REGON: 000260066 

 

DANE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy1  

             

              

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy: 

             

              

NIP:       , REGON:        

 

Wykonawca jest małym/średnim* przedsiębiorcą2. 

 

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem: 

 adres poczty elektronicznej:          

              

 adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wykonawcy znajdującej się na platformie ePUAP:   

              

 nr telefonu:             

                                                           
1 Powielić tyle razy, ile trzeba 
2 Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub 
suma bilansowa nie przekracza 10 mln EURO. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia 
mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EURO lub suma bilansowa nie przekracza 43 
mln EURO 
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Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców i podpisująca ofertę: 

              

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: 

              

 

WYSOKOŚĆ OFERTY 

 

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę żywności do 

stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu 

Podlaskim”, prowadzonym w trybie podstawowym, 

składam/składamy* niniejszą ofertę.  

Oferuję/Oferujemy* realizację zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia z dnia 28 

czerwca 2021 r., znak: SP2.351.8.2021 za cenę brutto: 

Załącznik 1a – GRUPA I – PIECZYWO                                                                                                                                   

(słownie:             ) 

Załącznik 1b – GRUPA II – ARTYKUŁY SPOŻYWCZE                                                                                                                                 

(słownie:             ) 

Załącznik 1c – GRUPA III – WARZYWA I OWOCE                                                                                                                                  

(słownie:             ) 

Załącznik 1d – GRUPA IV – MIĘSO I WĘDLINY                                                                                                                                  

(słownie:             ) 

Załącznik 1e – GRUPA V – DRÓB                                                                                                                                   

(słownie:             ) 

Załącznik 1f – GRUPA VI – RYBY                                                                                                                                    

(słownie:             ) 

Załącznik 1g – GRUPA VII – MROŻONKI                                                                                                                                   

(słownie:             ) 

Załącznik 1h – GRUPA VIII – PRODUKTY MLECZARSKIE                                                                                                                                 

(słownie:             ) 

Załącznik 1i – GRUPA IX – JAJA                                                                                                                                    

(słownie:             ) 

Załącznik 1j – GRUPA X – ZIEMNIAKI                                                                                                                                   

(słownie:             ) 

Załącznik 1k – GRUPA XI – WYROBY GARMAŻERYJNE                                                                                                                                 

(słownie:             ) 
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OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE POSTANOWIEŃ SWZ 

 

1. Oświadczam/Oświadczamy*, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi 

Zamawiający w przypadku wyboru złożonej oferty, a złożona oferta uwzględnia wszystkie 

obowiązku Wykonawcy, wskazane w SWZ. 

2. Oświadczam/Oświadczamy*, że niniejsza oferta uwzględnia termin wykonania zamówienia, 

wynikający z SWZ. 

3. Oświadczam/Oświadczamy*, że zapoznałem/zapoznaliśmy* się z wymaganiami Zamawiającego 

dotyczącymi przedmiotu zamówienia zamieszczonym w SWZ wraz z załącznikami i nie 

wnoszę/wnosimy* do nich żadnych zastrzeżeń. 

4. Oświadczam/Oświadczamy*, że uważam/uważamy* się za związanego/związanych* niniejszą 

ofertą przez okres od upływu terminu składania ofert do dnia 6 lipca 2021 r. 

5. Oświadczam/Oświadczamy*, że zrealizuję/zrealizujemy* zamówienie zgodnie ze SWZ i projektem 

umowy. 

6. Oświadczam/Oświadczamy*, że akceptuję/akceptujemy* zasady korzystania z systemu 

miniPortalu wskazane w Instrukcji użytkowania i SWZ. 

7. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy informuję, że wybór oferty3: 

a) nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć, 

b) będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć – w 

następującym zakresie:  

                      4 

8. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/oświadczamy*, iż wszystkie załączone do oferty 

dokumenty i złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert 

(art. 297 kk). 

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO5 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

                                                           
3 Należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) albo b) 
4 Należy podać rodzaj każdego towaru/usługi oraz wartość bez podatku VAT/stawki VAT 
5 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) 
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ZOBOWIĄZANIE W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA 

1. Akceptuję/Akceptujemy* proponowany przez Zamawiającego projekt umowy, który 

zobowiązuję/zobowiązujemy* się podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Osobą/Osobami* uprawnioną/uprawnionymi* do merytorycznej współpracy i koordynacji w 

wykonaniu zamówienia ze strony Wykonawcy jest/są*:  

             

                       

Nr telefonu     , e-mail:         

3. Dane do umowy: 

a) Osoba/y, które będą podpisywały umowę ze strony Wykonawcy (imię i nazwisko, stanowisko) 

              

b) Nr rachunku bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (nazwa banku, 

adres, nr rachunku) 

             

              

 

 

*) niewłaściwe skreślić 

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

 

Podpis/podpisy osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy. 

 

 

 

Uwaga! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym. 


