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 DGT.250.1.1.2019 
  

 FORMULARZ OFERTY 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
FAX, TEL 

(pieczęć adresowa Oferenta) 

Do: 
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”  
w Ciechanowie 
ul. Batalionów Chłopskich 12 

 

 
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 
dostawę żywności, napojów i produktów pokrewnych oraz produktów rolnictwa i rybo-
łówstwa: 
�  Część 1 - Dostawa różnych produktów spożywczych* 
�  Część 2 - Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych* 
�  Część 3 - Dostawa produktów mleczarskich* 
�  Część 4 - Dostawa pieczywa świeżego, wyrobów piekarskich i ciastkarskich* 
�  Część 5 - Dostawa warzyw i owoców* 
�  Część 6 - Dostawa ziemniaków* 
�  Część 7 - Dostawa jaj* 
�  Część 8 - Dostawa mrożonek* 
�  Część 9 - Dostawa ryb* 
* zaznaczyć właściwe 
do Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie ul. Batalionów Chłopskich 
12 zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia zgodnie z wszystkimi warunkami zawar-
tymi w specyfikacji, przy czym: 
 
 
Część 1 - Dostawa różnych produktów spożywczych 
 
1. oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia na wartość: 
 
....................................................................................................................................... / zł 
 (podać wartość netto z formularza asortymentowo – ilościowo - cenowego) 

  
+ ................................................................................................................................... / zł 
 (podać wartość podatku VAT z formularza asortymentowo – ilościowo - cenowego) 
 
= .................................................................................................................................... / zł 
 (podać wartość brutto z formularza asortymentowo – ilościowo - cenowego) 

  
(słownie brutto: .................................................................................................. 
............................................................................................................ złotych) 
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Część 2 - Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych 
 
1. oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia na wartość: 
 
....................................................................................................................................... / zł 
 (podać wartość netto z formularza asortymentowo – ilościowo - cenowego) 

  
+ ................................................................................................................................... / zł 
 (podać wartość podatku VAT z formularza asortymentowo – ilościowo - cenowego) 
 
= .................................................................................................................................... / zł 
 (podać wartość brutto z formularza asortymentowo – ilościowo - cenowego) 

  
(słownie brutto: .................................................................................................. 
............................................................................................................ złotych) 
 
 
Część 3 - Dostawa produktów mleczarskich 
 
1. oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia na wartość: 
 
....................................................................................................................................... / zł 
 (podać wartość netto z formularza asortymentowo – ilościowo - cenowego) 

  
+ ................................................................................................................................... / zł 
 (podać wartość podatku VAT z formularza asortymentowo – ilościowo - cenowego) 
 
= .................................................................................................................................... / zł 
 (podać wartość brutto z formularza asortymentowo – ilościowo - cenowego) 

  
(słownie brutto: .................................................................................................. 
............................................................................................................ złotych) 
 
 
Część 4 - Dostawa pieczywa świeżego, wyrobów piekarskich i ciastkarskich 
 
1. oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia na wartość: 
 
....................................................................................................................................... / zł 
 (podać wartość netto z formularza asortymentowo – ilościowo - cenowego) 

  
+ ................................................................................................................................... / zł 
 (podać wartość podatku VAT z formularza asortymentowo – ilościowo - cenowego) 
 
= .................................................................................................................................... / zł 
 (podać wartość brutto z formularza asortymentowo – ilościowo - cenowego) 
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(słownie brutto: .................................................................................................. 
............................................................................................................ złotych) 
 
 
Część 5 - Dostawa warzyw i owoców 
 
1. oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia na wartość: 
 
....................................................................................................................................... / zł 
 (podać wartość netto z formularza asortymentowo – ilościowo - cenowego) 

  
+ ................................................................................................................................... / zł 
 (podać wartość podatku VAT z formularza asortymentowo – ilościowo - cenowego) 
 
= .................................................................................................................................... / zł 
 (podać wartość brutto z formularza asortymentowo – ilościowo - cenowego) 

  
(słownie brutto: .................................................................................................. 
............................................................................................................ złotych) 
 
 
Część 6 - Dostawa ziemniaków 
 
1. oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia na wartość: 
 
....................................................................................................................................... / zł 
 (podać wartość netto z formularza asortymentowo – ilościowo - cenowego) 

  
+ ................................................................................................................................... / zł 
 (podać wartość podatku VAT z formularza asortymentowo – ilościowo - cenowego) 
 
= .................................................................................................................................... / zł 
 (podać wartość brutto z formularza asortymentowo – ilościowo - cenowego) 

  
(słownie brutto: .................................................................................................. 
............................................................................................................ złotych) 
 
 
Część 7 - Dostawa jaj 
 
1. oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia na wartość: 
 
....................................................................................................................................... / zł 
 (podać wartość netto z formularza asortymentowo – ilościowo - cenowego) 

  
+ ................................................................................................................................... / zł 
 (podać wartość podatku VAT z formularza asortymentowo – ilościowo - cenowego) 
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= .................................................................................................................................... / zł 
 (podać wartość brutto z formularza asortymentowo – ilościowo - cenowego) 

  
(słownie brutto: .................................................................................................. 
............................................................................................................ złotych) 
 
 
Część 8 - Dostawa mrożonek 
 
1. oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia na wartość: 
 
....................................................................................................................................... / zł 
 (podać wartość netto z formularza asortymentowo – ilościowo - cenowego) 

  
+ ................................................................................................................................... / zł 
 (podać wartość podatku VAT z formularza asortymentowo – ilościowo - cenowego) 
 
= .................................................................................................................................... / zł 
 (podać wartość brutto z formularza asortymentowo – ilościowo - cenowego) 

  
(słownie brutto: .................................................................................................. 
............................................................................................................ złotych) 
 
 
Część 9 - Dostawa ryb 
 
1. oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia na wartość: 
 
....................................................................................................................................... / zł 
 (podać wartość netto z formularza asortymentowo – ilościowo - cenowego) 

  
+ ................................................................................................................................... / zł 
 (podać wartość podatku VAT z formularza asortymentowo – ilościowo - cenowego) 
 
= .................................................................................................................................... / zł 
 (podać wartość brutto z formularza asortymentowo – ilościowo - cenowego) 

  
(słownie brutto: .................................................................................................. 
............................................................................................................ złotych) 
 
 
2. Oferowany termin płatności wynosi: …………… 
 
na następujących warunkach: 
a)  zamówienie będzie realizowane od dnia 02.01.2020 r. do czasu wyczerpania wartości za-

mówienia nie dłużej niż do dnia 31.12.2020 r. 
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b)  produkty powinny być zawsze najwyższej jakości, świeże i dostarczone środkami transportu 
przystosowanymi do tego celu odpowiadającymi wymaganiom przepisów sanitarno – epi-
demiologicznych. 

c)  miejscem odbioru dostawy będzie magazyn Zamawiającego przy ul. Batalionów Chłopskich 
12, dostawa w ustalonych godzinach 

d)  Zamawiającemu przysługuje prawo rezygnacji i przekroczenia w dostawie ilości poszcze-
gólnych rodzajów asortymentu towarów przy czym ceny jednostkowe nie mogą być wyższe 
niż ceny określone w załączniku cenowym, a całkowita wartość zamówienia nie może być 
przekroczona. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części dostawy. Wów-
czas wynagrodzenie przysługuje wyłącznie za część wykonaną. 

e)  Faktura płatna przelewem, po zrealizowanej dostawie w ciągu minimum …….. dni od daty 
doręczenia faktury Zamawiającemu. 

f)  Koszty transportu i ryzyko do miejsca odbioru ponosi Wykonawca. 
g)  Dostawy poszczególnych partii towaru będą realizowane na podstawie stosownego zapo-

trzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego telefonicznie, emailem lub faxem z 2-
dniowym wyprzedzeniem. 

 
3.  Oświadczamy, że gwarantujemy stałość cen w trakcie trwania umowy i realizację zamówie-

nia zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem pod względem ilości i asortymentu. 
 
4.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uzna-

jemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 
 
5.  Oświadczamy, że uważamy się za zawiązanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specy-

fikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
6.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wzorem Umowy, który został zawarty w Załączniku 

nr 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wybo-
ru naszej oferty do zawarcia Umowy z Zamawiającym na warunkach tam określonych, w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
7.  Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

3. ............................................................................................ 

4. ............................................................................................ 

5. ............................................................................................ 

6. ............................................................................................ 

 
8. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (pełnomocnictwo w oryginale w załą-
czeniu): 
Nazwisko i imię: 
…………………………………………………………………………………………………... 
Stanowisko: 

zaparafowany przez Wykonawcę wzór umowy – załącznik nr 4 
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…………………………………………………………………………………………………... 
Telefon/faks: 
…………………………………………………………………………………………………... 
Zakres: 
- do reprezentowania w postępowaniu* 
- do reprezentowania w postępowaniu o zamówienie i zawarcia umowy* 
 
* niepotrzebne skreślić 
9. Zastrzeżenie Wykonawcy: 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 

 

10. Oświadczam, że:  

a) przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi*  
b) powierzymy podwykonawcom realizację niżej wymienionych części zamówienia*:  

  

Lp.  Część zamówienia  
%  realizacji 
zamówienia  
Wykonawcy  

% realizacji 
zamówienia  

Podwykonawcy  
Uwagi  

          

          

          

  

* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
11. Oświadczam, ze jestem mikro / małym / średnim* przedsiębiorcą zgodnie z definicją za-
wartą w Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2017 r., 
poz. 2168 ze zm.):  
Art.  104.  Mikroprzedsiębiorca 
Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostat-
nich lat obrotowych: 
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finanso-
wych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego 
bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 
2 milionów euro. 
Art.  105.  Mały przedsiębiorca 
Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch 
ostatnich lat obrotowych: 
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finanso-
wych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego 
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bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 
10 milionów euro. 
Art.  106. Średni przedsiębiorca 
Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch 
ostatnich lat obrotowych: 
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finanso-
wych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego 
bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 
43 milionów euro. 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
12. Stosownie do art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem 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), dalej „RODO” - oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne 
przewidziane w wyżej wymienionych artykułach RODO wobec osób fizycznych, od których 
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie za-
mówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
(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)). 
 
 
13. Inne informacje wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
14. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty, łącznie z wszystkimi załącznikami są po-
numerowane, podpisane, a cała oferta składa się z …………. stron. 
 
 
 
 
....................................data.........................              .............................................................. 
                                                                                         (podpis osoby uprawnionej do składnia oświadczeń  

woli w imieniu Wykonawcy) 


