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         Załącznik Nr 3 do SIWZ 

         na „Dostawę artykułów 

         żywnościowych do stołówki szkolnej” 

........................................................................ 
  (miejscowość, data) 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie 

im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki 

ul. Pasłęcka 15, 14-140 Miłomłyn 
 

FORMULARZ  OFERTY 

............................................................. 

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy) 

REGON ...................................... 

NIP ……………………………. 

        

Odpowiadając na ogłoszenie w trybie przetargu  nieograniczonego ( tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1843 z późn. zm.) na wykonanie zamówienia pn. „Dostawa artykułów żywnościowych do 

stołówki szkolnej” 

 

oferujemy wykonanie zamówienia - części 1 – Dostawa artykułów spożywczych i produktów 

mleczarskich za cenę: 

 

Wartość brutto: …..................................zł ( słownie: …...................................................................) 

 

Termin płatności Faktury VAT ……………………………. ( należy podać w pełnych dniach – min. 14 dni, 

max. 30 dni) 

 

 

oferujemy wykonanie zamówienia - części 2 - Dostawa mięsa za cenę: 

 

Wartość brutto: …..................................zł ( słownie: …...................................................................) 

 

Termin płatności Faktury VAT ……………………………. ( należy podać w pełnych dniach – min. 14 dni, 

max. 30 dni) 

 

oferujemy wykonanie zamówienia - części 3 - Dostawa pieczywa za cenę: 

 

Wartość brutto: …..................................zł ( słownie: …...................................................................) 

Termin płatności Faktury VAT ……………………………. ( należy podać w pełnych dniach – min. 14 dni, 

max. 30 dni) 
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oferujemy wykonanie zamówienia - części 4 - Dostawa warzyw i owoców za cenę: 

 

Wartość brutto: …..................................zł ( słownie: …...................................................................) 

 

Termin płatności Faktury VAT ……………………………. ( należy podać w pełnych dniach – min. 14 dni, 

max. 30 dni) 

 

Wartość stałej marży handlowej ……….% 

 

1. Powyższa cena obejmuje przedmiotu zamówienia do wykonania zgodnie z zakresem objętym 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

2. Zamówienie wykonamy w terminie do dnia 31.12.2021r. (zgodnie z organizacją roku 

szkolnego). 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego 

wykonania zamówienia. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni, licząc od upływu składania ofert. 

5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się  w przypadku wybrania naszej oferty  

do zawarcia umowy na wymienionych w nim  warunkach , w miejscu  i terminie 

wyznaczonym przez zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy z udziałem nw. Podwykonawców: 

1 ) ……………………………………………………………………………………….  

(nazwa firmy, adres, NIP, KRS ) 

któremu powierzymy niżej opisany zakres 

zamówienia: …………………………………………………………………………………

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

7. Akceptujemy termin płatności określony w warunkach umowy. 

8. Upoważniamy Zamawiającego do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu 

sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia 

finansowych i technicznych aspektów tego zgłoszenia. Dla tych celów upoważniamy każdą 

osobę fizyczną oraz prawną lub inną  jednostkę organizacyjną, a także każdy podmiot prawa 

publicznego, w szczególności wymienione w naszym "FORMULARZU OFERTOWYM" do 

dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za konieczną i wymaganą 

w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w naszej ofercie. 

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

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozy-

skałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowa-

niu. 

10. Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

11. Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w ofercie oraz w oświadczeniach i dokumen-

tach złożonych wraz z ofertą są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną 
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świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu in-

formacji. 

12. Informujemy, iż oświadczenia i/lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy znajdują się w formie elektronicznej pod następującymi ad-

resami internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych:*** 

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

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

………..…………………………………………………………………………. 

 

13. Informujemy, iż Zamawiający posiada oświadczenia i/lub dokumenty potwierdzające oko-

liczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy*** (wskazać jakie) 

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

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

14. Oświadczam/y, że jestem/śmy ( zaznaczyć właściwe ): 

 

 Mikro przedsiębiorstwem – zatrudniającym mniej niż 10 pracowników. 

 Małym przedsiębiorstwem – zatrudniającym  mniej niż 50 pracowników. 

 Średnim przedsiębiorstwem – zatrudniającym mniej niż 250 pracowników. 

 

 

15. Nasze dane (telefon, fax, e-mail,): …......................................................................................... 

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

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

16.  Integralną częścią oferty są załączniki: 

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

 
      ……………………………………………………………………. 

       ( data, podpisy i pieczęcie osób uprawnionych 
      do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym, pieczęć firmy) 


