
Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty 

 

FORMULARZ OFERTY 
 
I.  Zamawiający:   Zespół Szkół CKR w Gołotczyźnie  
     06 – 430 Sońsk  
     Gołotczyzna 
     ul. Ciechanowska 18b  
 
II. Dostawca/Wykonawca: 
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………... 

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

NIP: …………………… 
REGON: …………………………… 

Nr konta bankowego: 
 
…………………………… 

telefon/fax:   …………………………………………………………………………... 
e-mail …………………………………………………………………………… 
 
Wykaz i opis udzielonych pełnomocnictw do niniejszego postępowania: 
……………………………………………...………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w górnej 
części formularza oferty w miejscu „Nazwa i adres Wykonawcy” wpisuje swoje dane Wykonawca ustanowiony 
jako pełnomocnik (Lider), poniżej zaś obowiązkowo wypełnia się dane pozostałych Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

Lp. 
Wykonawcy składający ofertę 

wspólną – nazwy firm 

Dane identyfikujące Wykonawcę – 
adres, NIP, REGON,  
telefon/fax, e-mail 

   

   

 
W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Sukcesywna dostawa żywności dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie” składam ofertę wykonanie zamówienia 

na następujących warunkach: 
 
CENA OFERTY – CZĘŚĆ I (artykuły ogólnospożywcze oraz mleczne z długim terminem 
                                                przydatności do spożycia, konserwy rybne)  
- wartość brutto oferty ……………………………… zł, tj. słownie……………………………………… 

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

- w tym podatek VAT ………………%;            Termin płatności faktury ……………. dni 

 

CENA OFERTY – CZĘŚĆ II   (mięso i przetwory mięsne)  
- wartość brutto oferty ……………………………… zł, tj.  słownie …………………………………  

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

- w tym podatek VAT ………….…%;                Termin płatności faktury …….……. dni 

 
 

CENA OFERTY – CZĘŚĆ III  (nabiał; mleko i jego przetwory)  
- wartość brutto oferty ……………………………… zł, tj. słownie …………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………  

- w tym podatek VAT ……………………%;   Termin płatności faktury ……………..…. dni 



 

CENA OFERTY – CZĘŚĆ IV  (mrożonki, ryby mrożone, wędzone) 
- wartość brutto oferty ……………………………… zł, tj. słownie ………………………………  

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

- w tym podatek VAT …………..……%;        Termin płatności faktury ……………..…. dni 

 
 

CENA OFERTY – CZĘŚĆ V   (pieczywo) 
- wartość brutto oferty ……………………………… zł, tj. słownie ……………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………… 

- w tym podatek VAT …………..……%;         Termin płatności faktury …………….…. dni  

CENA OFERTY – CZĘŚĆ VI   (jaja);  (zamówienie na okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.) 
- wartość brutto oferty ……………………………… zł, tj. słownie ……………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………… 

- w tym podatek VAT …………..……%;         Termin płatności faktury …………….…. dni 

 

1. Informuję, iż wybór mojej oferty będzie / nie będzie* prowadzić do powstania po stronie Zamawiającego 
obowiązku podatkowego w następującym zakresie: 

1. Nazwa towaru lub usługi, którego dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego (Zamawiający sam będzie zobowiązany 
odprowadzić podatek do Urzędu Skarbowego) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………… 

2. Wartość netto towaru lub usługi ujętych w punkcie 1 ……………………………………….. 

 
2. Czy Wykonawca jest zaliczany do sektora – zaznaczyć właściwe w kolumnie po prawej stronie1  

Mikroprzedsiębiorstw   

Małych przedsiębiorstw  

Średnich przedsiębiorstw  

 
3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnoszę do niej zastrzeżeń; 
4. Oświadczam, że uzyskałem wszystkie potrzebne informacje niezbędne do wyceny i 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia; 
5. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia  

i realizacji przyszłego świadczenia umownego wyszczególnione w SIWZ; 
6. Gwarantuję wykonanie zamówienia „Sukcesywna dostawa żywności dla Zespołu Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie”  zgodnie z 
terminami określonymi w treści SIWZ;  

7. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 
terminu składania ofert; 

8. Oświadczam, że szczegółowo zapoznałem się z załączonym do SIWZ projektem umowy  
i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na ustalonych tam 
warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

9. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności i fakturowania określone przez Zamawiającego  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania; 

10. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników 
postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu aktualnych 
przepisów o ochronie danych osobowych, zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej; 

                                                           
1
 Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 roku, dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.05.2003., s.36) mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób, którego roczny obrót 

lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln Euro; małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny 
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln Euro; średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem, 

ani małym przedsiębiorstwem, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln Euro lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 43 mln Euro 



11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu; 

12. Oświadczam, iż formularz ofertowy wraz z innymi wymaganymi dokumentami zostały 

podpisane przez osobę/osoby właściwie umocowaną/umocowane* do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy; 
13. Oświadczam, że nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenia niniejszego zamówienia; 
14. Oświadczam, wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku  
z niniejszym nie mogą zostać one udostępnione, w szczególności innym uczestnikom 
postępowania2 

 

lp 
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

zastrzeżonej 
Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) 

  od do 

    

    

    

 
15. Deklaracja dotycząca podwykonawstwa3  
 

 
Oświadczam, iż zamówienie będę realizował samodzielnie i nie zamierzam powierzyć  
do wykonania podwykonawcy żadnej z części zamówienia.  

 
Oświadczam, iż zamierzam powierzyć do wykonania podwykonawcy(-om) części zamówienia 
zgodnie z treścią wypełnionego przez nas Załącznika nr 7  do SIWZ. 

 
 

16. Podpis(y): 

Podpis(y) i pieczęcie osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

Miejscowość i  data 
 

………………………………………………………………………………….. 

*niepotrzebne skreślić 

 
17. Załączniki do niniejszej oferty: 
1. ................................................................................................................ 
2. ……………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………… 
5. ……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
 
 
 

                                                           
2
 Wykonawca wypełni niniejszy punkt jedynie wówczas, gdy dokona zastrzeżenia w ofercie, iż któraś z informacji zawarta w ofercie stanowi tajemnicę 

przedsiębiorstwa oraz wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastrzega żadnych informacji w ofercie, należy dokonać odpowiedniego wykreślenia. 
3 Wykonawca powinien dokonać odpowiedniego zaznaczenia w kolumnie po lewej stronie 


