
Załącznik Nr 1do SIWZ 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 
 

Dane dotyczące wykonawcy:  

Nazwa:…………………………………………………………………... 

Siedziba (dokładny adres)……………………………………...……….. 

…………………………………………………………………………... 

Adres poczty elektronicznej:………………….………………………… 

Numer telefonu:………………………………………………………… 

Numer faksu:……………………………………………………………. 

Numer REGON:………………………………………………………... 

Numer NIP:……………………………………………………………... 

w związku z ogłoszeniem o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Na dostawę art. 
żywnościowych opisanych w grupach od I do VI 

 
 

 
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, wg asortymentów wyszczególnionych w 
formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej oferty; 

CZĘŚĆ A--- Modliszewice 

Grupa Ia. Pieczywo za cenę: 

netto  ............... zł,  słownie............................................................................zł 
brutto             ............... zł,    słownie............................................................................zł 
podatek VAT ............... zł,  słownie............................................................................zł 

Grupa  IIa. Przetwory sypkie, przyprawy, produkty strączkowe, przetwory, napoje za 

cenę: 

netto  ............... zł,  słownie..........................................................................zł 
brutto             ...............zł,     słownie..........................................................................zł 
podatek VAT ............... zł,  słownie..........................................................................zł 

Grupa  IIIa. Drób i przetwory drobiowe za cenę: 

netto  .............. zł,  słownie...........................................................................zł 
brutto             .............. zł,     słownie..........................................................................zł 



podatek VAT .............. zł,  słownie..........................................................................zł 

Grupa  IVa. Nabiał i przetwory nabiałowe za cenę: 

netto:             ............. zł,      słownie:.........................................................................zł 
brutto             ............. zł,      słownie: ....................................................................... zł 
podatek VAT        .............zł,       słownie: ....................................................................... zł 

Grupa  Va. Mięso wieprzowe, mięso wołowe, wędliny i wyroby podrobowe za cenę: 

netto:           ............. zł,       słownie:.........................................................................zł 
brutto           ............. zł,       słownie: ....................................................................... zł 
podatek VAT       .............zł,       słownie: ....................................................................... zł 
 

Grupa  VIa. Warzywa za cenę 
 
netto:           ............. zł,       słownie:.........................................................................zł 
brutto           ............. zł,       słownie: ....................................................................... zł 
podatek VAT       .............zł,       słownie: ....................................................................... zł 

 
 
 

CZĘŚĆ B --- Sandomierz 

Grupa Ib. Pieczywo za cenę: 

netto  ............... zł,  słownie............................................................................zł 
brutto             ............... zł,    słownie............................................................................zł 
podatek VAT ............... zł,  słownie............................................................................zł 

Grupa  IIb. Przetwory sypkie, przyprawy, produkty strączkowe, przetwory, napoje za 

cenę: 

netto  ............... zł,  słownie..........................................................................zł 
brutto             ...............zł,     słownie..........................................................................zł 
podatek VAT ............... zł,  słownie..........................................................................zł 

 

Grupa  IIIb. Drób i przetwory drobiowe za cenę: 

netto  .............. zł,  słownie...........................................................................zł 
brutto             .............. zł,     słownie..........................................................................zł 
podatek VAT .............. zł,  słownie..........................................................................zł 

Grupa  IVb. Nabiał i przetwory nabiałowe za cenę: 

netto:             ............. zł,      słownie:.........................................................................zł 
brutto             ............. zł,      słownie: ....................................................................... zł 
podatek VAT        .............zł,       słownie: ....................................................................... zł 

Grupa  Vb. Mięso wieprzowe, mięso wołowe, wędliny i wyroby podrobowe za cenę: 

netto:           ............. zł,       słownie:.........................................................................zł 
brutto           ............. zł,       słownie: ....................................................................... zł 



podatek VAT       .............zł,       słownie: ....................................................................... zł 
 

 
 
 
Grupa  VIb. Warzywa za cenę 

 
netto:           ............. zł,       słownie:.........................................................................zł 
brutto           ............. zł,       słownie: ....................................................................... zł 
podatek VAT       .............zł,       słownie: ....................................................................... zł 

 
 
 
2. Oświadczamy, że wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z w/w przedmiotem 

zamówienia. 
3. Termin płatności liczony od dnia złożenia faktury 14 dni. 

Forma zapłaty – przelew na konto bankowe: 
4. Zobowiązujemy się do realizowania przedmiotu zamówienia w terminach wymaganych przez 

Zamawiającego opisanych w części VII SIWZ (Termin wykonania zamówienia). 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 

jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 
6. Oświadczamy, że dostarczony przez nas produkty  posiadają stosowne atesty, świadectwa i 

certyfikaty dopuszczające je do obrotu i stosowania w Polsce. 
7. Oświadczamy, że wzór umowy, stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 
oferty, do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejsza ofertą przez okres 30 dni, licząc od terminu 
składania ofert. 

9. Oferta zawiera.............kolejno ponumerowanych stron od strony......do strony......... 
 
 
 
 
............................, dnia ........................................ 

.................................................................. 
Czytelny podpis (podpisy) osób 

uprawnionych do reprezentowania 
wykonawcy 

 
 
 
 
 

Pieczęć wykonawcy………………………… 


