
Załącznik nr 1 
do zapytania  ofertowego - 

                                                                                                                                                                                       Formularz  oferty 
pieczęć oferenta 

    .......................................... 
                            miejscowość, data 

Do: Szkoła  Podstawowa Nr 11  im. gen. Stanisława Maczka , 35-311 Rzeszów, ul. Podwisłocze 14   
Od: .............................................................................................................................................                                                                       
                                                          (pełna nazwa i dokładny adres oferenta) 
 

NIP ............................  Regon ............................... 
tel.: …………………………..        faks: ................................  
………………………………………………………………………… 
                             (  nr rachunku bankowego )  
 
 

 
OFERTA 

 
 

W nawiązaniu do zapytania  ofertowego z dnia ………... oferujemy wykonanie zadania pn.: „Sukcesywna dostawa 
artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej Nr 11 im.  

gen. Stanisława Maczka w Rzeszowie przy ul. Podwislocze 14 ” w  zakresie następujących dostaw  za cenę wysokości . 
 
 

Zadanie nr I - dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych zgodnie z Formularzem asortymentowo 
cenowym  za cenę w wysokości : 

- netto ......................... zł (słownie: ................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………… złotych) 
-  brutto ....................... zł (słownie: ........................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………… złotych) *         
 
 

 
Zadanie nr II – dostawa ryb i mrożonek  zgodnie z Formularzem asortymentowo-  cenowym  za cenę w wysokości : 
      - netto ......................... zł (słownie: ................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………… złotych) 
-  brutto ........................zł (słownie: ........................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………… złotych) *         

 
 
 Zadanie nr  III – dostawa owoców, warzyw zgodnie z Formularzem asortymentowo-  cenowym  za cenę w wysokości : 

 - netto ......................... zł (słownie: ................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………… złotych) 

    -  brutto .......................zł (słownie: ........................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………… złotych) *  
 

 
 Zadanie nr IV – dostawa produktów mleczarskich i jaj zgodnie z Formularzem asortymentowo-  cenowym  za cenę  

w wysokości : 
  - netto ......................... zł (słownie: ................................................................................................................................ 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… złotych) *  
 

  



Zadanie nr V – dostawa świeżego pieczywa, wyrobów piekarskich zgodnie z Formularzem asortymentowo - cenowym  za 
cenę w wysokości : 

  - netto ......................... zł (słownie: ................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………… złotych) 

 -  brutto ........................ zł (słownie: ....................................................................................................................…… złotych) * 
  
 
Zadanie nr VI – dostawa wyrobów garmażeryjnych  zgodnie z Formularzem asortymentowo -  cenowym  za cenę  

 w wysokości : 
        - netto ......................... zł (słownie: ................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………… złotych) 
-  brutto ........................zł (słownie: ..................................................................................................................… złotych) * 
  

 
Zadanie nr VII - dostawa pozostałych artykułów  spożywczych zgodnie z Formularzem asortymentowo - cenowym  za 

cenę  
w wysokości : 

          - netto ......................... zł (słownie: ................................................................................................................................ 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………… złotych) 
   -  brutto ....................... zł (słownie: ........................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………… złotych) *  
 

 
1.   Oświadczamy, że powyższa cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia określone w Opisie 

przedmiotu zamówienia  i w załącznikach oraz wszelkie inne koszty konieczne do  poniesienia  celem   terminowej 
 i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.  

 
2.   Przedmiot zamówienia wykonamy w następujących terminach: 

- rozpoczęcie: 02.01.2019 r. 
- zakończenie: 31.12.2019 r.  

 
3 . Potwierdzamy warunki płatności – zgodnie z zapisami Opisu przedmiotu zamówienia tj. 14 dni od daty prawidłowo 

wystawionej  faktury . 
 
4.   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego  w tym: 
     wzorem umowy i akceptujemy ją bez zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
 
5.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym  tj. 30 dni  

licząc od terminu składania ofert. 
 
6.   Oświadczamy, że „Wzór Umowy” został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń Zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Kupującego . 

 
7.  Przedmiot zamówienia  wykonamy  sami. 
 
8. Oświadczam, iż jestem producentem przedmiotu zamówienia i spełniam wszystkie powszechnie obowiązujące w Polsce 

wymagania higieniczno – sanitarne. 
 
9  Oświadczam, iż dostarczę przedmiot zamówienia od producenta spełniającego wszystkie powszechnie obowiązujące  

w Polsce wymagania higieniczno-sanitarne - jeżeli wykonawca sam nie jest producentem oferowanych produktów. 
 
10. Oświadczam, iż posiadam Numer Identyfikacji Podatkowej ………………………… 
 
11.  Informuję, że wybór mojej oferty*:  
         - nie będzie prowadzić do powstania u Kupującego  obowiązku podatkowego.  
         - będzie prowadzić do powstania u Kupującego  obowiązku podatkowego następujących  towarów/usług:   



    …………………………………………………… - …………………………………………………….…….. zł netto  
                                    Nazwa towaru/usługi                                                     wartość bez kwoty podatku VAT  

     
Do oferty dołączamy: 

Załącznik Nr 1 - Formularz  oferty dla zadania  
Zadanie nr I    – dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych * 

            Zadanie nr II   – dostawa ryb i mrożonek * 
        Zadanie nr III  – dostawa owoców, warzyw i podobnych produktów przetworzonych  * 

            Zadanie nr IV  – dostawa produktów mleczarskich  i jaj  * 
            Zadanie nr V   – dostawa świeżego pieczywa, wyrobów piekarskich   * 
            Zadanie nr VI  – dostawa wyrobów garmażeryjnych   * 
            Zadanie nr VII – dostawa pozostałych artykułów  spożywczych *  

* jeżeli dotyczy  
Załącznik nr 1 a – formularz asortymentowo – cenowy (dla zadania I – VII ) 
Załącznik nr 2  -  Wzór „ umowy  „ 
Załącznik nr 3  -  Wykaz liczby dostaw artykułów w tygodniu 
Załącznik nr 4  -  Oświadczenie o braku powiązań 
Załącznik nr 5  -  Klauzula informacyjna art.13 RODO       
            
                                                         

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

                      Miejscowość i data                                                                                                                     Pieczęć i podpis osób uprawnionych 

                                                                                                                                                                             do reprezentowania Sprzedawcy                               

 


