
Załącznik  nr 1 do SIWZ

OFERTA

Zespół Szkół im. A. Naruszewicza

                                                                                                                 ul. Siedlecka 1    

                                                                                                            21-505 Janów Podlaski   

Ja …........................................................................................................................................................

                                                                            ( imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz wykonawcy/ów:

Nazwa….................................................................................................................................................

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

Adres …..................................................................................................................................................

NIP…..........................................................REGON….......................................................................

Telefon…...........................................................Faks ….....................................................................

E-mail …............................................................

nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Internatu Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza  

w Janowie Podlaskim” oświadczam, że:

1.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( znak sprawy: ZS.2600.11.2017),

na następujący(ce) pakiet(y):

1) Część I:  Pieczywo, za kwotę:

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

c)cena brutto…......................... zł ( słownie: ….................................................................................

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

d) termin płatności …........ dni

2) Część II:  Jaja, za kwotę:

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

c) cena brutto …......................... zł ( słownie: …...............................................................................

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

d) termin płatności …........ dni



3) Część III:  Ziemniaki, za kwotę:

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

c) cena brutto …......................... zł ( słownie: …...............................................................................

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

d) termin płatności …........ dni

4)  Część IV:  Warzywa, za kwotę:

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

c) cena brutto …......................... zł ( słownie: …...............................................................................

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

d) termin płatności …........ dni

5) Część V:  Owoce, za kwotę:

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

c) cena brutto …......................... zł ( słownie: …...............................................................................

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

d) termin płatności …........ dni

6) Część VI:  Artykuły spożywcze, za kwotę:

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

c) cena brutto …......................... zł ( słownie: …...............................................................................

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

d) termin płatności …........ dni

7)  Część VII:  Mięso wieprzowe i wołowe, za kwotę:

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

c) cena brutto …......................... zł ( słownie: …...............................................................................

…...........................................................) zgodnie z załączonym „Formularzem cenowym nr 1G”*.

d) termin płatności …........ dni

8)  Część VIII:  Produkty mięsno - wędliniarskie, za kwotę:

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

c) cena brutto …......................... zł ( słownie: …...............................................................................

…........................................................) zgodnie z załączonym „Formularzem cenowym nr 1H”*.

d) termin płatności …........ dni

9) Część IX:  Drób i produkty drobiowe, za kwotę:

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

c) cena brutto …......................... zł ( słownie: …..............................................................................

….............................................................) zgodnie z załączonym „Formularzem cenowym nr 1I”*.

d) termin płatności …........ dni



10) Część X:  Ryby i przetwory rybne, za kwotę:

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

c) cena brutto …......................... zł ( słownie: …...............................................................................

….............................................................) zgodnie z załączonym „Formularzem cenowym nr 1J”*.

d) termin płatności …........ dni

11) Część XI:  Mrożonki, za kwotę:

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

c) cena brutto …......................... zł ( słownie: …...............................................................................

…...........................................................) zgodnie z załączonym „Formularzem cenowym nr 1K”*.

d) termin płatności …........ dni

12) Część XII:  Produkty mleczarskie, za kwotę:

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

c) cena brutto …......................... zł ( słownie: …...............................................................................

…............................................................) zgodnie z załączonym „Formularzem cenowym nr 1L”*.

d) termin płatności …........ dni

2.Oświadczam, że:

1) Zamówienie wykonam/y  samodzielnie.*

2) Zamierzam powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom*

Lp. Nazwa części zamówienia Firma podwykonawcy

2) Otrzymałem konieczne informacje do przygotowania oferty.

3) Jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania  ofert.

4) Akceptuję projekt umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy

w terminie zaproponowanym przez zamawiającego.

5)  Tajemnicę  przedsiębiorstwa  w rozumieniu  przepisów o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,

które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte  

w następujących dokumentach:

( podać strony Oferty) ….........- dołączone do oferty w oddzielnej kopercie.

6) Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

oświadczam/y,  że  należę/należymy do grupy kapitałowej,  o  której  mowa w art.24 ust.1 pkt.23

ustawy Pzp. w skład której wchodzą następujące podmioty*:

1. …....................................................................................................................................



2. …....................................................................................................................................

3. …..................................................................................................................................

lub

oświadczam/y, że nie należę/należymy do grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23
ustawy Pzp*:

8)  Składając ofertę  informuję,  ze  wybór oferty będzie*/  nie  będzie*/  prowadzić do powstania  
u  zamawiającego  obowiązku  podatkowego.  Jednocześnie  ze  złożonym  oświadczeniem  podaję
nazwę ( rodzaj  )towaru lub usługi,  których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania  …........................................................................................................................oraz
wskazuję ich wartość bez kwoty podatku: ….............................................
* niepotrzebne skreślić

Na ….... kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.

Dnia …..........................

                                                                                   ..........................................................................
                                                                                                                          Pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
                                                                                                                                        do reprezentowania Wykonawcy


