
 
 

Załącznik nr 8 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1  
im. Władysława Korżyka 
08-500 Ryki 
ul.Żytnia 5 

Dane dotyczące Wykonawcy: 
Pełna nazwa Wykonawcy: 

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

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

Adres siedziby: 

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

NIP ..................................................................  REGON ……………………………………......... 

Tel. ….………………. , FAX ……..………………………, e-mail: ............................................... 

 

1. Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na sukcesywną  dostawę artykułów spożywczych wg 
pakietów zamkniętych od nr I do nr VII. ogłoszonego przez Zespół Szkół 
Zawodowych Nr1, ul. Żytnia 5, 08-500 Ryki, składamy, poniższą ofertę: 

 
 Część Nr I 

a). Oferujemy wykonanie sukcesywnych dostaw  produktów spożywczych w ramach 
pakietu zamkniętego nr I – Pieczywo: 

 
        w kwocie brutto: …………………zł. 

 
       (słownie: …………….……………………………………………………………….zł. brutto). 
 
       w tym kwota netto ………………………………zł.  
 
       (słownie: ……………………………………………………………………………….zł. netto). 
 
         do   formularza  oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz  
asortymentowo-cenowy-pakiet zamknięty nr I   
 
 
Część Nr II 
 

b). Oferujemy wykonanie sukcesywnych dostaw produktów spożywczych w ramach 
pakietu zamkniętego nr II  - Nabiał: 

 
        w kwocie brutto: …………………zł. 

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



 
       w tym kwota netto ………………………………zł.  
 
       (słownie: ……………………………………………………………………………….zł. netto). 
 
         do   formularza  oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz  
asortymentowo-cenowy-pakiet zamknięty nr II    
 
Część Nr III 
 

c). Oferujemy wykonanie sukcesywnych dostaw produktów spożywczych w ramach 
pakietu zamkniętego nr III –  jaja: 

 
        w kwocie brutto: …………………zł. 

 
       (słownie: …………….……………………………………………………………….zł. brutto). 
 
       w tym kwota netto ………………………………zł.  
 
       (słownie: ……………………………………………………………………………….zł. netto). 
 
         do   formularza  oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz  
asortymentowo-cenowy-pakiet zamknięty nr III    
 
Część Nr IV 
 

d). Oferujemy wykonanie sukcesywnych dostaw produktów spożywczych w ramach 
pakietu zamkniętego nr IV –Warzywa i owoce: 

 
        w kwocie brutto: …………………zł. 

 
       (słownie: …………….……………………………………………………………….zł. brutto). 
 
       w tym kwota netto ………………………………zł.  
 
       (słownie: ……………………………………………………………………………….zł. netto). 
 
         do   formularza  oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz  
asortymentowo-cenowy-pakiet zamknięty nr IV    
 
 
Część Nr V 
 

e). Oferujemy wykonanie sukcesywnych dostaw produktów spożywczych w ramach 
pakietu zamkniętego nr V -  Mrożonki: 

 

 w kwocie brutto: …………………zł. 

 
       (słownie: …………….……………………………………………………………….zł. brutto). 
 
       w tym kwota netto ………………………………zł.  
 
       (słownie: ……………………………………………………………………………….zł. netto). 
 



         do   formularza  oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz  
asortymentowo-cenowy-pakiet zamknięty nr V   
 
 
Część Nr VI 
 
 

f). Oferujemy wykonanie sukcesywnych dostaw produktów spożywczych w ramach 
pakietu zamkniętego nr VI –Mięso wieprzowe, mięso drobiowe, wędliny i podroby :  

        w kwocie brutto: …………………zł. 
 
 

       (słownie: …………….……………………………………………………………….zł. brutto). 
 
       w tym kwota netto ………………………………zł.  
 
       (słownie: ……………………………………………………………………………….zł. netto). 
 
         do   formularza  oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz  
asortymentowo-cenowy-pakiet zamknięty nr VI    
 
Część Nr VII 
 
 
g).  Oferujemy wykonanie sukcesywnych dostaw produktów spożywczych w ramach pakietu   
      zamkniętego nr VII – Produkty sypkie, przyprawy, konserwy i inne artykuły: 
 
  w kwocie brutto……………………zł. 
 
   (słownie:………………………………………………………………………………….zł. brutto). 
 
   w tym kwota netto………………………………zł. 
 
   (słownie:………………………………………………………………………………….zł. netto). 
 
         do   formularza  oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz  
asortymentowo-cenowy-pakiet zamknięty nr VII    
 
 
 
 

2. Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (wypełniony 
zał. nr 10). 

3. Oświadczamy, że spełniamy warunki, o których mowa w art.  22 ust. 1 ustawy – 
prawo zamówień  publicznych (wypełniony zał. nr 9). 

4. Oświadczamy, że  zobowiązujemy się do dostarczania przedmiotu zamówienia 
własnym transportem i na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że gwarantujemy  dobrą jakość dostarczanego towaru. 
6. Oświadczamy, że oferowane artykuły spożywcze nie będą przeterminowane i będą 

posiadały termin ważności nie krótszy niż połowa okresu przydatności do spożycia 
określonego przez producenta. 

7. Oświadczamy, że posiadamy niezbędne zezwolenie na prowadzenie przedmiotowej 
działalności a także niezbędny środek transportu przystosowany i dopuszczony 
do przewozu żywności przez Inspekcję Sanitarną. 



8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych  Warunków 
Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 

9. Zobowiązujemy się w przypadku dokonania wyboru naszej oferty, do zawarcia 
umowy  na warunkach i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

10. Potwierdzamy związanie niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu   
terminu składania ofert. 

11. Oferujemy termin  płatności 21 dni. 
12. Zastrzegamy/nie zastrzegamy*  informacje: 

 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. 
 

13. Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcy(om) do realizacji następujące 
części zamówienia 
........................................................................................................................................ 

             (wypełnić tylko w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om) 
 

 .................................................................................................... 
   ( podpis upełnomocnionego  przedstawiciela 

                                                              lub Wykonawcy)                        
 
 
*niepotrzebne skreślić pod rygorem wykluczenia. 


