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                                                    FORMULARZ OFERTOWY 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 
 
Dane dotyczące wykonawcy 
Nazwa:       .............................................................................  
                   ….........................................................................        
Siedziba:    .....................................................................................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................  
Numer telefonu:  0 (    ) ......................................   
Numer faksu:   0 (    ) ......................................  
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................  
 
 
Dane dotyczące zamawiającego 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
55-050 Sobótka 
Ul. Strzelców 2/1 
 
1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia pn. 
 

„Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum  w roku szkolnym  
2009/2010  w  Gminie Sobótka” 

 
o zakresie podanym w SIWZ za : 
 
Cena netto za 1 posiłek   ......................zł  
(Słownie:................................................................................................................. 
Cena brutto za 1 posiłek     ..................zł 
(Słownie:................................................................................................................) 
w tym podatek VAT  w wysokości ….... %,     wartość podatku VAT.....................zł 
 
Opis proponowanych posiłków itp.: 
….................................................................................................................................................. 
….................................................................................................................................................. 
…...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................... 
….................................................................................................................................................. 
….................................................................................................................................................. 
…................................................................................................................................................... 
 
2. Oświadczam, że : 
-posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia.  



- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonanie zamówienia 
- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na mocy 
art. 24 ust.1 i 2  ustawy PZP 
 
Zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie: ……………………. …………………. 
         
Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 
umowy: 
.......... .......... .......... .......... .......... ....... tel. kontaktowy........................................, faks: .......... 
.......... ..........   
 
3. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
akceptuję/my projekt umowy, zobowiązujemy się  w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego. Uważamy się związani niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu składania 
ofert. 
 
Celem potwierdzenie spełnienia wymagań załączam:  
    
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
Zastrzeżenie wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
 
 Inne informacje wykonawcy ( zaplecze kuchenne, transport, termosy, uprawnienia służb 
sanitarnych do przewozu itp)  
 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
__________________________        
Imiona i nazwiska osób         
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy   
 
 
_________________________ 
Czytelne podpisy osób uprawnionych do  
reprezentowania wykonawcy  
 


