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 Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTY 

        WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

L.p. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
Numer telefonu i faksu 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

      OSOBA UMOCOWANA (UPRAWNIONA) DO REPREZENTOWANIA 

WYKONAWCY: 

Imię i nazwisko  

Adres, na który będzie 

przekazywana wszelka 

korespondencja 

 

Numer REGON: NIP: 

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

Podstawa umocowania 

do reprezentowania 

Wykonawcy  

(np. pełnomocnictwo 

lub inny dokument)  

 

 

1. Oferuję/emy zrealizowanie przedmiotu zamówienia za cenę:  

szacunkowo 260 dni x 48 dzieci x …………….zł brutto/jednodniowy zestaw wyżywienia, 

tj. …………………..….. zł brutto [słownie:……………………………………………….. 

……………………………… ………………………………………………]; 

zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ, w tym: 

 Cena jednostkowa brutto  

w ramach 1 zestawu 

Śniadanie z napojem  

Drugie śniadanie  

Obiad dwudaniowy z napojem  

Podwieczorek  

 

2. Oświadczam, że zatrudnię …………………osób w związku ze spełnieniem klauzuli 

społecznej o której mowa w pkt.17.2 SIWZ; wskazując rodzaj w załączniku nr 2 do 

SIWZ. 
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3. Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez Zamawiającego. 

4. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy, zgodnie 

z warunkami określonymi w SIWZ. 

5. Oświadczam, że  posiadam  odpowiednią wiedzę i doświadczenie, zgodnie z warunkami 

określonymi w SIWZ. 

6. Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami  

zdolnymi do wykonania zamówienia. zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. 

7. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na wykonanie  

przedmiotu zamówienia. zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. 

8. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu*/ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia.* 

9. Jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

10. Zapoznałem/liśmy się z SIWZ, w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia 

i przyjmuję/emy te dokumenty bez zastrzeżeń. 

11. Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. W/w zamówienie zrealizuję/emy w terminie określonym w SIWZ. 

13. Oświadczam/y, że otrzymałem/liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

14. Żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* /wskazane poniżej 

informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być 

one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania *: 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie 

(wyrażone cyfrą) 

od Do 

1.    

2.    

 

Uzasadnienie:…...…………….…………………………………………………………………

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

15. Oferta składa się z niniejszego formularza ofertowego oraz:  

a. Oświadczenie – klauzula społeczna – załącznik nr 2 do SIWZ 

b. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

z Zamawiającym (Beneficjantem) – załącznik nr 3 do SIWZ 

c. Odpis z właściwego rejestru/z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej*, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 
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d. wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej w zakresie produkcji posiłków od surowca do gotowej potrawy z 

możliwością ich transportu w ramach usług cateringowych w zakresie produkcji 

posiłków, ich transportu (świadczenia usług cateringowych) na podstawie ustawy z 

dnia 25.08.2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2019 poz. 1252 z 

późn. zm.) 

e. …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis(y): 

L.p. 
Pełna nazwa(y)  

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 

(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 

1. 
 

 

    

2. 
 

 

    

 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


