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 FORMULARZ OFERTOWY 

 
Zamawiający : Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu ul. Jagiellońska 2  
 
Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej 

nr 2 w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 2 na rok 2017 z podziałem na 9 
pakietów (części). 

 
 
NAZWA I SIEDZIBA WYKONAWCY: 
 
Nazwa……………………………………………………………………… 
 
Adres……………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
Tel./fax…………………………………………………………………… 
 
e-mail…………………………………………………………………… 
 
 
REGON..............................................…………………………… 
 
NIP ................................................................................................. 
 
NR REJESTRU............................................................................. 

 
NAZWISKA I FUNKCJE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO 
REPEREZENTACJI WYKONAWCY 
 
........................................................................................................... 
 
............................................................................................................ 
 
........................................................................................................... 
 

NAZWA PODSTAWOWEGO BANKU 
 
.......................................................................................................... 

NR KONTA 
 
……....................................................................................... 

 
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami zawartymi w dokumentacji 
przetargowej w pakiecie/pakietach jak poniżej za cenę: 
 

Pakiet nr 1 – Mięso i produkty mięsne 

CENA BRUTTO  
 
 

.....................................................................................................PLN 
 
słownie...........................................................................................................

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

Pakiet nr 2 –produkty mleczarskie, w tym 
mleko  

CENA BRUTTO  
 

.....................................................................................................PLN 
 
słownie...........................................................................................................

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

Pakiet nr 3 – Oleje i tłuszcze roślinne   

CENA BRUTTO  
 
 

.....................................................................................................PLN 
 
słownie...........................................................................................................

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

Pakiet nr 4 - Jaja 
 

CENA BRUTTO  
 
 

.....................................................................................................PLN 
 
słownie...........................................................................................................

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

Pakiet nr 5 – Warzywa i owoce świeże 
 

CENA BRUTTO  
 
 

.....................................................................................................PLN 
 
słownie...........................................................................................................

................................................................................................. 
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Pakiet nr 6 – Warzywa i owoce przetworzone 
 

CENA BRUTTO  
 
 

.....................................................................................................PLN 
 
słownie...........................................................................................................

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

Pakiet nr 7 – Ryby i przetwory rybne 
 

CENA BRUTTO  
 
 

.....................................................................................................PLN 
 
słownie...........................................................................................................

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

Pakiet nr 8 – Produkty przemiału ziarna i 
skrobi 
 

CENA BRUTTO  
 
 

.....................................................................................................PLN 
 
słownie...........................................................................................................

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

Pakiet nr 9 – Różne produkty spożywcze 
 

CENA BRUTTO  
 
 

.....................................................................................................PLN 
 
słownie...........................................................................................................

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

 
Wykonawca oświadcza że:  
1. Dostawy objęte zamówieniem wykonywane będą bez powierzania części  pakietu -zadań osobom trzecim. 
2. Zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosi do niej zastrzeżeń. 
3. Uważa się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert  . 
4. Zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ogólne warunki umowy zostały zaakceptowane             

i zobowiązuje się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych                   
w  SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie 12-tu miesięcy według zgłaszanych zamówień przez 
Zamawiającego tj. od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 

6.Towar do siedziby Zamawiającego będzie dostarczany na koszt Wykonawcy. 
7. Oferta nie zawiera / zawiera informacji /e/  stanowiących/e/ tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. ( niepotrzebne skreślić). W przypadku zaznaczenia , że 
oferta zawiera informacje o tajemnicy przedsiębiorstwa- postępować zgodnie z pkt. 10.11 Część I SIWZ. 

8. Nasza Firma spełnia wymagania sanitarne w zakresie obowiązującym dotyczącym produkcji i dostaw 
żywności. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
data, podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY 
 

1  Załącznik  nr ...........        str ............   do....... 
2  Załącznik  nr ...........        str ............   do....... 
3  Załącznik  nr ...........        str ............   do....... 
4  Załącznik  nr ...........        str ............   do....... 
5  Załącznik  nr ...........        str ............   do....... 
6  Załącznik  nr ...........        str ............   do....... 
7  Załącznik  nr ...........        str ............   do....... 
8  Załącznik  nr ...........        str ............   do....... 
9  Załącznik  nr ...........        str ............   do....... 
10  Załącznik  nr ...........        str ............   do....... 
11  Załącznik  nr ...........        str ............   do....... 
12  Załącznik  nr ...........        str ............   do....... 
13  Załącznik  nr ...........        str ............   do....... 
14  Załącznik  nr ...........        str ............   do....... 
15  Załącznik  nr ...........        str ............   do....... 
16  Załącznik  nr ...........        str ............   do....... 

 


