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Załącznik nr 1  do Specyfikacji  
Istotnych  Warunków Zamówienia dla 
zapytania o cenę dla zadania: „Dostawa 
produktów spożywczych do stołówki szkolnej  
w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Zebrzydowicach „ 
od 01września 2021r – 31 grudnia 2021r 
 
 

OFERTA 
 

Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach 

Zebrzydowice 193 

     34-130 Kalwaria Zebrzydowska 

Zamówienie:  „Dostawa produktów spożywczych dla stołówki szkolnej 

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w  Zebrzydowicach ” 

 

1. Dane oferenta 

a) Zarejestrowana nazwa oferenta       

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

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

b) zarejestrowany adres oferenta 

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

tel.(kier.).......................................................fax........................................................ 

internet: http://..............................................e-mail................................................... 

Regon.......................................NIP.......................................................................... 

.Nr rachunku bankowego i nazwa banku................................................................ 

 

2. Oferujemy wykonanie  zamówienia w poszczególnych częściach : 

 1) CZĘŚĆ 1  artykuły spożywcze  ( różne )    CPV : 15.80.00.00 - 6 

Cena  netto: ___________________________________________________________________zł: 

 Słownie:   _____________________________________________________________________zł:  

 Podatek VAT : _________________________________________________________________zł 

 Cena  brutto : : _________________________________________________________________zł 

 Słownie:   _____________________________________________________________________zł: 

  

2) CZĘŚĆ 2  mięso, drób, przetwory mięsne   CPV: 15.10.00.00 -9 ; CPV: 15.11.20.00 -6 

Cena  netto: ___________________________________________________________________zł: 

 Słownie:   _____________________________________________________________________zł:  

 Podatek VAT : _________________________________________________________________zł 
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 Cena  brutto : : _________________________________________________________________zł 

 Słownie:   _____________________________________________________________________zł:  

3) CZĘŚĆ 3  warzywa i owoce  CPV: 15.30.00.00-1 ; CPV: 15.00.00.00-8 

Cena netto: ___________________________________________________________________zł 

Słownie :_____________________________________________________________________zł 

Podatek VAT :_________________________________________________________________zł 

Cena brutto :__________________________________________________________________zł 

Słownie :_____________________________________________________________________zł 

4) CZĘŚĆ  4  warzywa i owoce przetworzone  CPV: 15.33.00.00-0 

Cena  netto: ___________________________________________________________________zł: 

 Słownie:   _____________________________________________________________________zł:  

 Podatek VAT : _________________________________________________________________zł 

 Cena  brutto : : _________________________________________________________________zł 

 Słownie:   _____________________________________________________________________zł:  

5) CZĘŚĆ 5  jaja   CPV: 01.24.20.00-5 

Cena netto :___________________________________________________________________zł 

Słownie : _____________________________________________________________________zł 

Podatek VAT : _________________________________________________________________zł 

Cena brutto : __________________________________________________________________zł 

Słownie : _____________________________________________________________________zł 

6) CZĘŚĆ 6 mleko i produkty mleczarskie  CPV: 15.50.00.00-3; CPV; 15.51.10.00-3 

Cena netto: ___________________________________________________________________zł 

Słownie: _____________________________________________________________________zł 

Podatek VAT: _________________________________________________________________zł 

Cena brutto :__________________________________________________________________zł 

Słownie : _____________________________________________________________________zł 

7) CZĘŚĆ 7 oleje,  tłuszcze zwierzęce i roślinne  CPV:15.40.00.00-2 

Cena  netto: ___________________________________________________________________zł: 

 Słownie:   _____________________________________________________________________zł:  

 Podatek VAT : _________________________________________________________________zł 

 Cena  brutto : _________________________________________________________________zł 

 Słownie:_____________________________________________________________________zł:  

8) CZĘŚĆ 8  Napoje  CPV: 15.90.00.00-7 

Cena  netto: ___________________________________________________________________zł: 

 Słownie:   _____________________________________________________________________zł:  

 Podatek VAT : _________________________________________________________________zł 
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 Cena  brutto : _________________________________________________________________zł 

 Słownie:_____________________________________________________________________zł:  

9) CZĘŚĆ 9  produkty przemiału  ziarna   CPV : 15.61.00.00-7 

Cena  netto: ___________________________________________________________________zł: 

 Słownie:   _____________________________________________________________________zł:  

 Podatek VAT : _________________________________________________________________zł 

 Cena  brutto : _________________________________________________________________zł 

 Słownie:_____________________________________________________________________zł:  

10) CZĘŚĆ 10  ryby  CPV:  15.22.00.00-6 

Cena  netto: ___________________________________________________________________zł: 

 Słownie:   _____________________________________________________________________zł:  

 Podatek VAT : _________________________________________________________________zł 

 Cena  brutto : _________________________________________________________________zł 

 Słownie:_____________________________________________________________________zł:  

 

11) CZĘŚĆ 11 pieczywo świeże, wyroby piekarskie i ciastkarskie  CPV: 15.81.00.00-9 

Cena netto :  ___________________________________________________________________zł 

Słownie :  _____________________________________________________________________zł 

Podatek VAT :  _________________________________________________________________zł 

Cena brutto: :___________________________________________________________________zł 

Słownie :  _____________________________________________________________________zł 

 

12) CZĘŚĆ 12 mięso, drób, przetwory   CPV: 15.11.20.00-6 

Cena netto :  ___________________________________________________________________zł 

Słownie :  _____________________________________________________________________zł 

Podatek VAT :  _________________________________________________________________zł 

Cena brutto: :___________________________________________________________________zł 

Słownie :  _____________________________________________________________________zł 

 

 

13) CZĘŚĆ 13 produkty mięsno – wędlin.  CPV: 15.13.11.00-6 

Cena netto :  ___________________________________________________________________zł 

Słownie :  _____________________________________________________________________zł 

Podatek VAT :  _________________________________________________________________zł 

Cena brutto: :___________________________________________________________________zł 

Słownie :  _____________________________________________________________________zł 
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  Gwarantujemy wykonanie  dostaw  w terminie do   31.12.2021r 
 
3.  Warunki płatności- zgodnie z zapisami przedstawionymi w projekcie umowy. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i warunki w niej zawarte przyjmujemy bez zastrzeżeń oraz że 

zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania  oferty.  

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 

wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

projekt umowy - druk załącznik nr 4 SIWZ został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Załącznikami do niniejszej oferty- druk  załącznik nr 1 SIWZ są: 

 formularz asortymentowo-cenowy - druk załącznik nr 1-a,1-b,1-c,1-d,1-e, 1-f,    

1-g, 1-h, 1-i, 1-j, 1-k, 1-l, 1-ł 

 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów art.22 ust.1   ustawy Prawo 

zamówień publicznych - druk załącznik nr 2 SIWZ 

 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1  ustawy Prawo 

zamówień publicznych - druk załącznik nr 3  SIWZ   wraz z: 

aktualnym odpisem z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru, potwierdzającym brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 

pkt 2  ustawy- Prawo zamówień publicznych wystawionego nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert (odpis z właściwego rejestru nie 

dotyczy osób fizycznych ) 

 
 
 
 
…………………….. 
Miejscowość ,data 
 
 
 
                                                                
 

 
             podpis  i pieczątka osoby 
uprawnionej do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy 

data:_______________________
__ 
 


