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 ZAŁĄCZNIK NR 1  DO SIWZ 
 

 

 

................................, dnia .................... 

 
 

 

 (pieczęć Wykonawcy) 

 

 

OFERTA 
 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

 

„Sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów 
żywnościowych do Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach  

w 2018 r.” 
 
 

Zamawiający: 

 
Szkoła Podstawowa Nr 33  w Katowicach  

ul. Witosa 23 
40-832  Katowice 

 
 

Wykonawca:  

(należy wpisać pełną nazwę i adres): 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Tel.: ________________________________ Fax: __________________________________ 

REGON: ____________________________NIP: __________________________________ 

Wpis do właściwego rejestru (należy podać nr w KRS) lub wpis do ewidencji działalności 

gospodarczej (należy podać nazwę organu i nr wpisu): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn „Sukcesywne dostawy artykułów 

żywnościowych do Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach w 2018 r., oferujemy wykonanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i projekcie umowy. 
  
1. Cena ofertowa wykonania części zamówienia numer:  

1.1. Część I zamówienia - świeże warzywa i owoce  

Cena netto ……………zł  

(słownie ………………………………………………………………………………………….)  

Cena brutto ……………zł 

(słownie………………………………………………………………………………………… )  

w tym VAT w wysokości ……………….zł.  
 

Termin płatności: ……………………………… 
 

1.2. Część II zamówienia - wyroby piekarskie  

Cena netto ……………zł  

(słownie ………………………………………………………………………………………….)  

Cena brutto ……………zł 

(słownie………………………………………………………………………………………… )  

w tym VAT w wysokości ……………….zł.  

 

Termin płatności: ……………………………… 
 

1.3.Część III zamówienia – mrożone artykuły spożywcze  

Cena netto ……………zł  

(słownie ………………………………………………………………………………………….)  

Cena brutto ……………zł 

(słownie………………………………………………………………………………………… )  

w tym VAT w wysokości ……………….zł. 

 

Termin płatności: ……………………………… 

 

1.4.Część IV zamówienia – jaja kurze świeże  

Cena netto ……………zł  

(słownie ………………………………………………………………………………………….)  

Cena brutto ……………zł 

(słownie………………………………………………………………………………………… )  

w tym VAT w wysokości ……………….zł.  

 

Termin płatności: ……………………………… 

 

1.5. Część V zamówienia – artykuły spożywcze sypkie, koncentraty, przyprawy i desery  

 Cena netto ……………zł  

(słownie ………………………………………………………………………………………….)  

Cena brutto ……………zł 

(słownie………………………………………………………………………………………… )  

w tym VAT w wysokości ……………….zł. 1.6.  

 

Termin płatności: ……………………………… 
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1.6. Część VI zamówienia - mięso świeże, wędliny i drób  

Cena netto ……………zł  

(słownie ………………………………………………………………………………………….)  

Cena brutto ……………zł 

(słownie………………………………………………………………………………………… )  

w tym VAT w wysokości ……………….zł.  
 

Termin płatności: ……………………………… 
 

1.7. Część VII zamówienia - mleko i produkty mleczarskie  

Cena netto ……………zł  

(słownie ………………………………………………………………………………………….)  

Cena brutto ……………zł 

(słownie………………………………………………………………………………………… )  

w tym VAT w wysokości ……………….zł.  
 

Termin płatności: ……………………………… 
 

1.8. Część VIII zamówienia - Wyroby garmażeryjne 

 Cena netto ……………zł  

(słownie ………………………………………………………………………………………….)  

Cena brutto ……………zł 

(słownie………………………………………………………………………………………… )  

w tym VAT w wysokości ……………….zł.  

 

Termin płatności: ……………………………… 
 
 

(uzupełnić wartości w częściach zamówienia, na które jest składana oferta, pozostałe części należy 

wykreślić)  
 

2. Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2018r. do 31.12.2018r.  
 

3. Warunki płatności: zgodnie z wzorem umowy.  
 
4. Niniejszym oświadczamy, że: 

4.1. oferowana przez nas cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

i jest zgodna z cenami zaoferowanymi w formularzu cenowym dla danej części zamówienia;  

4.2. zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;  

4.3. zapoznaliśmy się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmujemy go bez 

zastrzeżeń;  

4.4. przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia; 

4.5. jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego w 

SIWZ; 

4.6. jestem upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, którego reprezentuję, w 

tym do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.    

4.7. oferta nie zawiera / zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących 

dokumentach: 
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 …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

          
    

 

…..……………… dnia ………………...                             .......................................................................... 
Miejscowość 

(czytelny podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do 

reprezentacji Wykonawcy) 

 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 
Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań. 


