
 

Pieczęć wykonawcy        Załącznik nr 1a 

Formularz oferty – wzór 

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE 

KLISINO 100 

48-118 LISIĘCICE 

 

Nazwa  wykonawcy:  

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

Adres: 

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

NIP:       REGON: 

………………………………..    ……………………………… 

tel. / fax: ...................................   e:mail: ……………………….  

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych oferujemy DOSTAWĘ MIĘSA, WĘDLIN I DROBIU DLA DOMU POMOCY 

SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW (RADYNIA, BOBOLUSZKI, 

DZBAŃCE I BLISZCZYCE ) W  2018 ROKU w następujących cenach:  

 

(CPV 15100000-9) Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 

CZĘŚĆ I   MIĘSO 

L.p Nazwa Jedn. 

miary 

Ilość  

 

Cena jedn. 

netto 

Wartość netto 
(ilość x cena netto) 

Stawka 

VAT 

Wartość brutto 
(wartość netto x Vat) 

1. Mięso – nogi  kg 55     

2. Mięso – głowa  kg 36     

3. Mięso – golonka – przód  kg 163     

4. Mięso – podgardle  kg 11     

5. Mięso – karczek b/k  kg 1263     

6. Mięso - schab b/k  kg 1395     

7. Mięso - łopatka b/k  kg 2773     

8. Mięso – szynka b/k  kg 122     

9. Flaki wołowe blanszowane  kg 157     

10. Mięso mielone –wieprzowe  kg 3514     

11. Kości wędzone  kg 110     

 Całkowita wartość zamówienia     

X 

 

……………… 

Suma netto 

 

X 

 

……………… 

Suma brutto 

 
UWAGA: zapis cyfr do dwóch miejsc po przecinku 

 

 

 

 

 

 

Słownie:………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………….złotych netto 

Słownie:………………………….. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………złotych brutto 
 

1.  Przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem podwykonawcy/ów. 



 

Część zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcy obejmuje: 

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

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

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

Uwaga – brak wpisu/skreślenia powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane 

będzie bez udziału podwykonawców. 

 

2. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że wybór mojej oferty   

będzie /nie będzie (niewłaściwe skreślić) prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. [wybór oferty 

Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z 

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany 

do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT]. 

    (brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, ze wybór oferty  

nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego). 

 

3. Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (niewłaściwe skreślić) prowadzić do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów  

i usług. Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego ................................. oraz wartość 

tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą ........................  

   (brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, ze wybór oferty nie 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego). 

 

4.  Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w przez okres 30 dni, licząc od dnia   

składania ofert. 

5.  Akceptuje termin płatności wynoszący 30 dni od wystawienia faktury.  

6.  Oświadczam, że zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i tym 

zobowiązuję się spełnić wszystkie zawarte w niej warunki.  

7.  Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do 

prawidłowego przygotowania oferty.  

8.  Informacja wymagana do celów statystycznych: 

       Oświadczam, że moje przedsiębiorstwo jest (właściwe podkreślić): 

*mikroprzedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR, 

*małym przedsiębiorstwem - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR, 

*średnim przedsiębiorstwem - przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani 

małymi przedsiębiorstwami i które zatrudnia mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie 

przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
Zalecenie Komisji z dnia 06 maja 2003r.dotyczace definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw ( Dz. U. L. 124 z 20.5.2003r.) 

9.  Oświadczam, że akceptuję załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt 

umowy. Jednocześnie zobowiązuję się, w przypadku wyboru złożonej przeze mnie oferty, 

podpisać umowę bez zastrzeżeń, w siedzibie Zamawiającego w terminie przez Niego 

wyznaczonym. 

 

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że treść oferty oraz załączone do niej dokumenty 

opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert. 
 

 

_______________, dnia _______________, 

 

_____________________________________________ 
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 
(Pożądany czytelny podpis albo pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 

 



 

pieczęć wykonawcy           Załącznik nr 1 b 

 
Formularz oferty – wzór 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE 

KLISINO 100 

48-118 LISIĘCICE 

 

Nazwa  wykonawcy:   

 

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

Adres: 

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

NIP:       REGON: 

………………………………..    ……………………………… 

 

tel. / fax: ...................................   e:mail: ……………………….  

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych oferujemy DOSTAWĘ MIĘSA, WĘDLIN I DROBIU DLA DOMU POMOCY 

SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW (RADYNIA, BOBOLUSZKI, 

DZBAŃCE I BLISZCZYCE ) W  2018 ROKU w następujących cenach: 

 

(CPV 15100000-9) Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 

CZĘŚĆ II  WĘDLINY 

 

L.p Nazwa Jedn. 

miary 

Ilość  

 

Cena jedn.  

netto 

Wartość netto 
(ilość x cena netto) 

Stawka  

VAT 

Wartość brutto 
(wartość netto x Vat) 

1. Kiełbasa zwyczajna  kg 1435     

2. Kiełbasa śląska – wieprzowa  kg 3021     

3. Kiełbasa szynkowa – wieprzowa kg 936     

4. Kiełbasa parówka wieprzowa  kg 973     

5. Kiełbasa krakowska  kg 1099     

6. Polędwica sopocka  kg 1351     

7. Kiełbasa mortadela  kg 193     

8. Kiełbasa wiejska  kg 73     

9. Pieczeń rzymska  kg 565     

10. Kiełbasa mielonka  kg 682     

11. Kiełbasa Toruńska  kg 1405     

12. Szynka gotowana wieprzowa  kg 869     

13. Baleron gotowany wieprzowy kg 694     

14. Smalec  kg 511     

15. Pasztet drobiowy bez 

konserwantów - puszka do 200g 

kg 1328     

16. Pasztet w jelicie - wieprzowy  kg 902     

17. Salceson  kg 442     



 

18. Kaszanka  kg 669     

19. Konserwa wieprzowa – mielonka  

puszka do 400 g 

kg 1858     

20. Parówka drobiowa  kg 1185     

21. Polędwica drobiowa  kg 846     

22. Kiełbasa biała parzona  kg 90     

23. Kiełbasa kminkowa  kg 515     

24. Kiełbasa golonkowa  kg 376     

25. Schab z majerankiem  kg 116     

26. Kiełbasa podwawelska  kg 62     

27. Kiełbasa kanapkowa  kg 120     

28. Salceson drobiowy  kg 239     

29. Baleron drobiowy  kg 771     

30. Blok szynkowy  kg 377     

31. Pasztet pieczony kg 279     

32. Wędzonka schabowa  kg 68     

33. Szynka wiejska  kg 479     

34. Szynka tyrolska  kg 72     

35. Szynka pieczona  kg 32     

36. Szynka drobiowa  kg 21     

37. Kiełbasa żywiecka  kg 75     

38. Rolada boczkowa  kg 7     

39. Szynka ogonówka  kg 43     

40. Boczek wędzony  kg 692     

41. Boczek parzony   kg 39     

42. Schab wędzony kg 46     

43. Szynka domowa kg 27     

44. Szynka prasowana kg 14     

45. Kiełbasa drobiowa z fileta kg 61     

 Całkowita wartość zamówienia     

X 

 

……………… 

Suma netto 

 

X 

 

………………….. 

Suma brutto 

 
UWAGA: zapis cyfr do dwóch miejsc po przecinku 

 

 

 

 

 

Słownie:………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………….złotych netto 

Słownie:………………………….. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………złotych brutto 
 

 
 

 

1.  Przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem podwykonawcy/ów. 

Część zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcy obejmuje: 

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

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

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

Uwaga – brak wpisu/skreślenia powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane 

będzie bez udziału podwykonawców. 

 



 

2. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że wybór mojej oferty   

będzie /nie będzie (niewłaściwe skreślić) prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. [wybór oferty 

Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z 

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany 

do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT]. 

    (brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, ze wybór oferty  

nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego). 

 

3. Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (niewłaściwe skreślić) prowadzić do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów  

i usług. Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego ................................. oraz wartość 

tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą ........................  

   (brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, ze wybór oferty nie 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego). 

 

4.  Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w przez okres 30 dni, licząc od dnia   

składania ofert. 

5.  Akceptuje termin płatności wynoszący 30 dni od wystawienia faktury.  

6.  Oświadczam, że zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i tym 

zobowiązuję się spełnić wszystkie zawarte w niej warunki.  

7.  Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do 

prawidłowego przygotowania oferty.  

8.  Informacja wymagana do celów statystycznych: 

       Oświadczam, że moje przedsiębiorstwo jest (właściwe podkreślić): 

*mikroprzedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR, 

*małym przedsiębiorstwem - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR, 

*średnim przedsiębiorstwem - przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani 

małymi przedsiębiorstwami i które zatrudnia mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie 

przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
Zalecenie Komisji z dnia 06 maja 2003r.dotyczace definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw ( Dz. U. L. 124 z 20.5.2003r.) 

9.  Oświadczam, że akceptuję załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt 

umowy. Jednocześnie zobowiązuję się, w przypadku wyboru złożonej przeze mnie oferty, 

podpisać umowę bez zastrzeżeń, w siedzibie Zamawiającego w terminie przez Niego 

wyznaczonym. 

 

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że treść oferty oraz załączone do niej dokumenty 

opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert. 
 

 

 

 

_______________, dnia _______________, 

 

 

 

_____________________________________________ 
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 
(Pożądany czytelny podpis albo pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 

 

 

 

 

 



 

 

Pieczęć wykonawcy                  Załącznik nr 1 c 

 
Formularz oferty – wzór 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE 

KLISINO 100 

48-118 LISIĘCICE 

 

Nazwa  wykonawcy:   

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

Adres: 

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

NIP:       REGON: 

………………………………..    ……………………………… 

 

tel. / fax: ..................................   e:mail: ……………………… 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych oferujemy DOSTAWĘ MIĘSA, WĘDLIN I DROBIU DLA DOMU POMOCY 

SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW (RADYNIA, BOBOLUSZKI, 

DZBAŃCE I BLISZCZYCE ) W  2018 ROKU w następujących cenach: 

 

(CPV 15100000-9) Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 

CZĘŚĆ III  DRÓB 

UWAGA: zapis cyfr do dwóch miejsc po przecinku 

 

 

 

 

 

Słownie:………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………….złotych netto 

Słownie:………………………….. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………złotych brutto 

L.p Nazwa Jedn. 

miary 

Ilość 

 

Cena jedn. 

Netto 
Wartość netto 

(ilość x cena netto) 
Stawka  

VAT 

Wartość brutto 
(wartość netto x Vat) 

1. Podudzie drobiowe kg kg 457     

2. Udko drobiowe kg kg 2213     
3. Wątroba drobiowa kg kg 696     
4. Filet drobiowy kg kg 1922     
5. Ćwiartki drobiowe kg kg 1648     
6. Kurczak – szkielet kg  kg 5164     
7. Kurczak kg kg 1063     
8. Żołądki drobiowe kg   kg 605     
9. Filet z indyka kg kg 29     
10. Gulaszowe – drobiowe kg kg 1519     

 Całkowita wartość 

zamówienia  

  

 

 

X 

 

……………… 
Suma netto 

 

X 

 

……………… 
Suma brutto 



 

 

1.Przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem podwykonawcy/ów. 

Część zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcy obejmuje: 

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

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

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

Uwaga – brak wpisu/skreślenia powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane 

będzie bez udziału podwykonawców. 

 

2. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że wybór mojej oferty   

będzie /nie będzie (niewłaściwe skreślić) prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. [wybór oferty 

Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z 

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany 

do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT]. 

    (brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, ze wybór oferty  

nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego). 

 

3. Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (niewłaściwe skreślić) prowadzić do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów  

i usług. Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego ................................. oraz wartość 

tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą ........................  

   (brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, ze wybór oferty nie 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego). 

 

4.  Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w przez okres 30 dni, licząc od dnia   

składania ofert. 

5.  Akceptuje termin płatności wynoszący 30 dni od wystawienia faktury.  

6.  Oświadczam, że zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i tym 

zobowiązuję się spełnić wszystkie zawarte w niej warunki.  

7.  Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do 

prawidłowego przygotowania oferty.  

8.  Informacja wymagana do celów statystycznych: 

       Oświadczam, że moje przedsiębiorstwo jest (właściwe podkreślić): 

*mikroprzedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR, 

*małym przedsiębiorstwem - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR, 

*średnim przedsiębiorstwem - przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani 

małymi przedsiębiorstwami i które zatrudnia mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie 

przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
Zalecenie Komisji z dnia 06 maja 2003r.dotyczace definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw ( Dz. U. L. 124 z 20.5.2003r.) 

9.  Oświadczam, że akceptuję załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt 

umowy. Jednocześnie zobowiązuję się, w przypadku wyboru złożonej przeze mnie oferty, 

podpisać umowę bez zastrzeżeń, w siedzibie Zamawiającego w terminie przez Niego 

wyznaczonym. 

 

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że treść oferty oraz załączone do niej dokumenty 

opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert. 
 

_______________, dnia _______________, 

 

_____________________________________________ 
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 
(Pożądany czytelny podpis albo pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 


