Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY
ZAMAWIAJĄCY:
GMINA ZBROSŁAWICE
Gminne Przedszkole nr 2 w Wieszowie
ul. Bytomska 144, 42-672 Wieszowa
NIP: 645 25 33 560
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa artykułów żywnościowych (pieczywa i ciasta) na
potrzeby Punktu Przedszkolnego przy Gminnym Przedszkolu nr 2 w Wieszowie – II etap.
WYKONAWCA:
Nazwa (Firma) Wykonawcy

Telefon

Faks

Adres Wykonawcy

E-mail

Regon

NIP

Nawiązując do zapytania ofertowego na Zakup i dostawa artykułów żywnościowych (pieczywa
i ciasta) na potrzeby Punktu Przedszkolnego przy Gminnym Przedszkolu nr 2 w Wieszowie – II
etap
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym zapisami
„Zaproszenia do złożenia ofert” (wraz z załącznikami do Zaproszenia, w tym Wykazie
asortymentowo-ilościowym):

Cena ofertowa netto .....................................PLN,
Cena ofertowa brutto .....................................PLN w tym …… PLN podatku VAT
1. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z warunkami Zapytania Cenowego, nie wnoszę do nich
żadnych zastrzeżeń i spełniam wymagania dotyczące kwalifikacji. Zobowiązuję się realizować
zamówienie w terminach określonych w Zapytaniu Cenowym.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od daty jej
otwarcia.
3. Oświadczam(y), że w całości i bez zastrzeżeń akceptujemy warunki zawarte we wzorze
umowy będącej częścią składową do zaproszenia do złożenia ofert i zobowiązujemy się w

przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze
umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam(y), że cena ofertowa zawiera wszelkie koszty wykonania zamówienia.
5. Oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami
określonymi przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia ofert.
6. Niżej podany zakres wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:
1. Część/zakres zamówienia

2. Nazwa (firma) podwykonawcy 1

7. Kompletna oferta zawiera …… zapisanych i kolejno ponumerowanych stron.

Miejscowość ................................................................. dnia ........................................ 2019 r.

…………..………………………………
(data, czytelny podpis)

1

Nazwę (Firmę) podwykonawcy należy podać wyłącznie wówczas, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby
podwykonawcy, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy tj. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

2

