
Załącznik Nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

……………………………………………………………………………………………… 

……………….………………………………………………………………………. 
(nazwa, adres Wykonawcy, Wykonawców) 

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

Tel………………………………………..fax………………………………………………… 

NIP……………………………… .REGON……………………nr KRS ……………………. 

1.Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: 

„ Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do Internatu Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach” 

Oferujemy wykonanie dostaw stanowiących przedmiot zamówienia: 

W części 1 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie 
zgodnie ze specyfikacją ofertowo-cenową zawartą w załączniku nr 2a, za ofertę cenową: 

netto……………………………………………………………………………………….PLN 

(słownie: ………………………………………………………………………………………) 

brutto………………………………………………………………………………………PLN 

(słownie………………………………………………………………………………………...) 

W tym podatek VAT (kwota)……………………………………………………………...PLN 

Czas realizacji zamówienia uzupełniającego ustalamy na……………………………..minut 

W części 2 – Produkty mleczarskie i nabiał 
zgodnie ze specyfikacją ofertowo-cenową zawartą w załączniku nr 2b, za ofertę cenową: 

netto……………………………………………………………………………………….PLN 

(słownie: ………………………………………………………………………………………) 

brutto………………………………………………………………………………………PLN 

(słownie………………………………………………………………………………………...) 

W tym podatek VAT (kwota)……………………………………………………………...PLN 

Czas realizacji zamówienia uzupełniającego ustalamy na………………………………..minut 
 



W części 3 – Różne produkty spożywcze 
zgodnie ze specyfikacją ofertowo-cenową zawartą w załączniku nr 2c, za ofertę cenową: 

netto……………………………………………………………………………………….PLN 

(słownie: ………………………………………………………………………………………) 

brutto………………………………………………………………………………………PLN 

(słownie………………………………………………………………………………………...) 

W tym podatek VAT (kwota)……………………………………………………………...PLN 

Czas realizacji zamówienia uzupełniającego ustalamy na………………………………..minut 

W części 4 – Ryby przetworzone, konserwowane, mrożone 
zgodnie ze specyfikacją ofertowo-cenową zawartą w załączniku nr 2d, za ofertę cenową: 

netto……………………………………………………………………………………….PLN 

(słownie: ………………………………………………………………………………………) 

brutto………………………………………………………………………………………PLN 

(słownie………………………………………………………………………………………...) 

W tym podatek VAT (kwota)……………………………………………………………...PLN 

Czas realizacji zamówienia uzupełniającego ustalamy na………………………………..minut 

W części 5 – Ziemniaki, warzywa, owoce świeże i mrożone,  jaja kurze 
zgodnie ze specyfikacją ofertowo-cenową zawartą w załączniku nr 2e, za ofertę cenową: 

netto……………………………………………………………………………………….PLN 

(słownie: ………………………………………………………………………………………) 

brutto………………………………………………………………………………………PLN 

(słownie………………………………………………………………………………………...) 

W tym podatek VAT (kwota)……………………………………………………………...PLN 

Czas realizacji zamówienia uzupełniającego ustalamy na………………………………..minut 

W części 6 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 
zgodnie ze specyfikacją ofertowo-cenową zawartą w załączniku nr 2f, za ofertę cenową: 

netto……………………………………………………………………………………….PLN 

(słownie: ………………………………………………………………………………………) 

brutto………………………………………………………………………………………PLN 



(słownie………………………………………………………………………………………...) 

W tym podatek VAT (kwota)……………………………………………………………...PLN 

Czas realizacji zamówienia uzupełniającego ustalamy na………………………………..minut 

2.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

3.Przedmiot zamówienia wykonamy w terminach zgodnych z SIWZ. 

4.Oświadczam , że jestem związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania 
ofert. 

5.Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami*/przy udziale podwykonawców* 

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

……………………………………………………………………………………………… 
( należy wskazać zakres powierzony każdemu z podwykonawców) 

6.W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 
warunkach oraz w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7.Wskazujemy nr konta bankowego , na który będą przelewane środki finansowe za realizację 
zamówienia objętego umową w przypadku wyboru naszej oferty: 

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

8.Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na : 

Osoba do kontaktu 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
(podać adres) 

Tel. ……………………………………………………………… 

Fax ……………………………………………………………… 

e-mail …………………………………………………………… 

Oferta wraz z oświadczeniami, dokumentami została złożona na………… stronach, kolejno 
ponumerowanych od nr 1 do nr ……… 

 
 
  



Do Oferty dołączam następujące dokumenty:** 

1/………………………………………………………………………………………………… 

2/……………………………………………………………………………………………… 

3/……………………………………………………………………………………………… 

4/……………………………………………………………………………………………… 

5/……………………………………………………………………………………………… 

6/………………………………………………………………………………………………… 

………………………………             ……………………………………………………….. 
/miejscowość, data/                                / podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy/ 

*niepotrzebne skreślić 
** jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę  

  

 

 

 


