Załącznik Nr 1

pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki
Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony, znak:

ZP.231-1/20

1. Dane dotyczące Wykonawcy:
1. Zarejestrowana nazwa: ……………………………………………………….……………..………..……………….……..…
2. Zarejestrowany adres: ……………………………………………..……………………………………..………..……………
3. NIP ………………………………..………….…..……… 4. REGON …………………………..…….…….……………………
5. Numer telefonu: ………………..…………………

6. Numer faksu: …………………………….….………………….

7. Adres e-mail - ……………………………………………………………………………………………………………………….
2. Dane dotyczące Zamawiającego :
Zespół Placówek im. Jana Pawła II
ul. Kościuszki 145, 37-600 Lubaczów
3. Zobowiązania Wykonawcy:
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym podanym
w opisie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem łącznej wysokości:
Lp.

Nr i nazwa zadania

1

Zadanie Nr I - Mięso i wędliny

2

Zadanie Nr II – Ryby i mrożonki

3

Zadanie Nr III – Warzywa i owoce, ziemniaki

4

Zadanie Nr IV – Wyroby mleczarskie i nabiał

5

Zadanie Nr V – Pieczywo

6

Zadanie Nr VI – Drób świeży

7

Zadanie Nr VII - Pozostałe artykuły żywnościowe

Cena brutto [zł]

1. Oświadczenia Wykonawcy:
1) Oświadczamy, że zdobyliśmy potrzebne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz
przygotowania i złożenia oferty,
2) zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SIWZ i przyjmujemy je bez
zastrzeżeń,
3) uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego,
4) akceptujemy załączony do SIWZ wzór umowy zawierający jej istotne postanowienia,
5) akceptujemy warunki rozliczenia określone w SIWZ,
6) cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia,
7) zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.
8) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminach określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, tj. w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021r.
9) udzielamy na przedmiot zamówienia gwarancji jakości.
10) na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i
dokumenty :
L.p.
1.
2.

Wyszczególnienie

Nr str.

…
5.

Oferta wspólna (jeżeli występuje).
Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę:
Nazwisko, imię ……………………………………………………………………………………………………....……….....
Stanowisko ………………………………......………………………………………………………..…………….………..…
Telefon.....…………..…………… Fax ……………….………. E-mail ……………………………………………..……..
Zakres umocowania: ………………………………………………….……………………………………………………..…

6.

Podwykonawcom
zamówienia:

zamierzamy

powierzyć

wykonanie

następujących

części

(np. rodzaj, wartość %) ………………………………………………………………………..…………………..………..
7.

Zastrzeżenie Wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
………………………………………………………………………………………………………………………………….………

data .........................

…………..………………………..…..........………………….……
(pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

