
znak sprawy: SP4. 261. 1. 1 .2018                                               załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 21-11-2018 r. 
                                                                                                                            (formularz ofertowy) 

 
 
...................................                     .................................... , dnia ............................................... 
     pieczęć oferenta 

 
 

OFERTA 
 
 

Nawiązując do ogłoszonego przetargu na zakup produktów żywnościowych w 2018 r. 
do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sanoku, z siedzibą przy ul. Sadowej 12: 
 
1. Oferujemy wykonanie dostaw objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi 
      w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę : 
 
zadanie nr 1 
NETTO - ............................ PLN, STAWKA VAT......%, BRUTTO - ............................ PLN, 

Słownie - wartość netto ................................................................................................................ 

Słownie  wartość brutto................................................................................................................. 
 
zadanie nr 2 
NETTO - ............................ PLN, STAWKA VAT......%, BRUTTO - ............................ PLN, 

Słownie - wartość netto ................................................................................................................ 

Słownie  wartość brutto................................................................................................................. 
 
zadanie nr 3 
NETTO - ............................ PLN, STAWKA VAT......%, BRUTTO - ............................ PLN, 

Słownie - wartość netto ................................................................................................................ 

Słownie  wartość brutto................................................................................................................. 
 
zadanie nr 4 
NETTO - ............................ PLN, STAWKA VAT......%, BRUTTO - ............................ PLN, 

Słownie - wartość netto ................................................................................................................ 

Słownie  wartość brutto................................................................................................................. 
 
 
Zadanie nr 5 
NETTO - ............................ PLN, STAWKA VAT......%, BRUTTO - ............................ PLN, 

Słownie - wartość netto ................................................................................................................ 

Słownie  wartość brutto................................................................................................................. 
 
Zadanie nr 6 
NETTO - ............................ PLN, STAWKA VAT......%, BRUTTO - ............................ PLN, 

Słownie - wartość netto ................................................................................................................ 

Słownie  wartość brutto................................................................................................................. 
 
 
 



Zadanie nr 7 
NETTO - ............................ PLN, STAWKA VAT......%, BRUTTO - ............................ PLN, 

Słownie - wartość netto ................................................................................................................ 

Słownie  wartość brutto................................................................................................................. 
 
zgodnie z wypełnionym „Formularzem cenowym”. 
 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje 
do przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy żadnych uwag, 
a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę, w terminie i miejscu 
zaproponowanym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

5. Oświadczamy, że naliczyliśmy podatek VAT zgodnie zobowiązującymi przepisami. 
6. W czasie trwania sprzedaży promocyjnej artykułów objętych ofertą przetargową, 

zobowiązujemy się do sprzedawania Zamawiającemu tych artykułów po cenach 
promocyjnych, jeżeli są niższe od przetargowych, przez cały okres trwania promocji. 

7. Dostawy będą realizowane w terminie wskazanym w SIWZ. 
8. Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Sposób 

zapłaty - przelew na rachunek wskazany w fakturze VAT. 
9. Oświadczamy, że pozostajemy związani ofertą na okres 30 dni zgodnie z warunkami 

zawartymi w SIWZ. 
10. Oferta wraz z załącznikami zawiera ............... kolejno ponumerowanych kartek. 
11. Następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: 
 

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

 
12. Integralną częścią oferty są załączniki: 
 

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

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

 .................................................................................................................................... 
 
 
13. Części zamówienia, które wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom: 
 

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

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

 .................................................................................................................................... 
 
14. Wyrażam zgodę na zakup towarów u innego dostawcy na mój koszt w przypadku, gdy nie 
dostarczę Zamawiającemu zamówionego towaru w terminie określonym Umową o dostawy 



w postępowaniu z dnia 21-11-2018 r. Podstawą do takiego działania będzie protokół 
reklamacyjny Zamawiającego stwierdzający brak dostawy zamówionego towaru. 
 

Dane oferenta : 
 
Nazwa: 

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

Adres: 

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

Województwo: ............................................... , powiat: ................................................... 

Kod :...................................... , poczta:. ............................................................................ 

NIP: ...................................................., REGON: ............................................................. 

Tel./fax: ............................................................................................................................ 

strona internetowa: http:// ................................................................................................. 

e-mail: ............................................................................................................................... 

 
 
.........................................., dn. ....................................... 
 
                                                                                             (podpis osoby – osób uprawnionych 
                                                                                              do składania oświadczeń woli wraz 
                                                                                                          z pieczątką imienną) 


