
 

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 OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU 
w następujących cenach:  

 

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

 

CZĘŚĆ I   MIĘSO 

 

Nazwa Ilość  

 

Cena jedn. 

netto 

Wartość netto 
(ilość x cena netto) 

Stawka 

VAT 

Wartość brutto 
(wartość netto x Vat) 

Mięso – nogi kg 57     

Mięso – głowa kg 16     

Mięso – golonka – przód kg 174     

Mięso – podgardle kg 52     

Mięso – karczek b/k kg 1668     

Mięso - schab b/k kg 1287     

Mięso - łopatka b/k kg 4532     

Mięso – szynka b/k kg 93     

Mięso – wątroba wieprzowa kg 139     

Mięso – wołowe udziec kg 100     

Flaki wołowe blanszowane kg 180     

Mięso mielone –wieprzowe kg 2119     

Kości wędzone kg   17     

Ozory wieprzowe kg 20     

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

składania ofert. 

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

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

zobowiązuję się spełnić wszystkie zawarte w niej warunki.  

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

prawidłowego przygotowania oferty.  

6.  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 OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU 
w następujących cenach: 

 

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

 

CZĘŚĆ II  WĘDLINY 

Nazwa Ilość  

 

Cena jedn.  

netto 

Wartość netto 
(ilość x cena netto) 

Stawka  

VAT 

Wartość brutto 
(wartość netto x Vat) 

Kiełbasa zwyczajna kg 1754     

Kiełbasa śląska – wieprzowa kg 3305     

Kiełbasa szynkowa – wieprzowa kg  1143     

Kiełbasa parówka wieprzowa kg 1378     

Kiełbasa krakowska kg 807     

Polędwica sopocka kg 975     

Kiełbasa mortadela kg 247     

Kiełbasa wiejska kg 99     

Pieczeń rzymska kg 854     

Kiełbasa mielonka kg 552     

Kiełbasa Toruńska kg 1028     

Szynka gotowana wieprzowa kg 644     

Baleron gotowany kg 1047     

Smalec kg 135     

Pasztet drobiowy – puszka kg 1245     

Pasztet w jelicie - wieprzowy kg 590     

Salceson kg 1258     



 

Kaszanka kg 406     

Konserwa wieprzowa – mielonka kg 1783     

Parówka drobiowa kg 322     

Polędwica drobiowa kg 693     

Kiełbasa biała parzona kg 187     

Baleron z indyka kg 83     

Kiełbasa kminkowa kg 346     

Kiełbasa golonkowa kg 365     

Schab z majerankiem kg 132     

Kiełbasa podwawelska kg 110     

Kiełbasa kanapkowa kg 84     

Salceson drobiowy kg 21     

Baleron drobiowy kg 142     

Blok szynkowy kg 242     

Pasztet pieczony 778     

Wędzonka schabowa kg 66     

Szynka wiejska kg 128     

Szynka tyrolska kg 207     

Szynka pieczona kg  16     

Szynka drobiowa kg 101     

Kiełbasa żywiecka kg 37     

Rolada boczkowa kg 99     

Szynka ogonówka kg 5     

Rolada grecka kg 17     

Boczek wędzony kg 488     

Boczek parzony  kg 33     

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

składania ofert. 

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

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

zobowiązuję się spełnić wszystkie zawarte w niej warunki.  



 

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

prawidłowego przygotowania oferty.  

6.  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 OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA  2017 ROKU 
w następujących cenach: 

 

 

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

 

CZĘŚĆ III  DRÓB 

 

Nazwa Ilość 

 

Cena jedn. 

Netto 
Wartość netto 

(ilość x cena netto) 
Stawka  

VAT 

Wartość brutto 
(wartość netto x Vat) 

Podudzie drobiowe kg 397     

Udko drobiowe kg 3443     
Wątroba drobiowa kg 577     
Filet drobiowy kg 1407     
Ćwiartki drobiowe kg 80     
Kurczak – szkielet kg  4875     
Kurczak kg 624     
Żołądki drobiowe kg   710     
Filet z indyka kg 100     
Gulaszowe – drobiowe kg 1506     

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

składania ofert. 

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

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

zobowiązuję się spełnić wszystkie zawarte w niej warunki.  

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

prawidłowego przygotowania oferty.  

6.  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) 

 

 

 


