
Załącznik nr 1 

                                                                                                                                                                                                                                     

 

OFERTA z dnia ….................... 

                                                            Zamawiający: 

Zespół Szkół im. A. Naruszewicza 

                                                             ul.Siedlecka1 

                                                                              21-505 Janów Podlaski 

Nazwa Wykonawcy  

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

Siedziba Wykonawcy  

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

Tel./Fax:  

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

E-mail  

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

 

I. Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia 

dotyczącego dostawy artykułów żywnościowych dla stołówki Internatu przy Zespole 

Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, oferuję wykonanie usługi będącej 

przedmiotem zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia, wskazanymi w zapytaniu ofertowym na następujących warunkach: 

 

1) Część I:  Warzywa, za kwotę: 

a) netto: …..................... zł    b) podatek VAT …................ zł) cena brutto…........................zł  

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

zgodnie z załączonym „Formularzem cenowym nr 1A”*. 

 

2) Część II:  Artykuły spożywcze, za kwotę: 

a) netto: …..................... zł    b) podatek VAT …..................... zł)cena brutto…..................... zł 

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

zgodnie z załączonym „Formularzem cenowym nr 1B”*. 

 



3) Część III:  Mięso wieprzowe i wołowe, za kwotę: 

a) netto: …..................... zł    b) podatek VAT ….............. zł)cena brutto…......................... zł ( 

słownie: …................................................................................................................................) 

zgodnie z załączonym „Formularzem cenowym nr 1C”*. 

 

4) Część IV:  Produkty mięsno- wędliniarskie, za kwotę: 

a) netto: …..................... zł    b) podatek VAT …................. zł)cena brutto…......................... zł 

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

zgodnie z załączonym „Formularzem cenowym nr 1D”*. 

 

5) Część V:  Drób i produkty drobiowe, za kwotę: 

a) netto: …..................... zł    b) podatek VAT …............ zł)cena brutto…......................... zł ( 

słownie: …................................................................................................................... .............) 

zgodnie z załączonym „Formularzem cenowym nr 1E”*. 

 

6) Część VI:  Produkty mleczarskie, za kwotę: 

a) netto: …..................... zł    b) podatek VAT …............ zł)cena brutto…......................... zł ( 

słownie: …................................................................................................................................) 

zgodnie z załączonym „Formularzem cenowym nr 1F”*. 

 

II. Oświadczam, że powyższa cena obejmuje całość kosztów wykonania zamówienia. 

III. Oświadczam, że zapoznałem się i w pełni akceptuję warunki wykonania zamówienia 

zawarte w zapytaniu ofertowym, a w szczególności nie wnoszę żadnych zastrzeżeń 

dotyczących: sposobu określenia przez Zamawiającego warunków udziału  

w postępowaniu, kryteriów oceny ofert i przedmiotu zamówienia. 

IV. Zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach 

opisanych w Zapytaniu Ofertowym, w miejscu i terminie skazanym przez 

Zamawiającego. 

V. Oświadczam, iż nie posiadam osobowych lub kapitałowych powiązań z Zespołem Szkół  

im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim. 

VI. Oświadczam, iż dysponuję wszelkimi środkami i zasobami umożliwiającymi samodzielne 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 



VII. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) …............................................................. 

2) …............................................................. 

3) …............................................................. 

 

 

 

 

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

          (miejscowość i data)                                                                   ( podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej  

                                                                                                         do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

                                                                      


