
 

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 WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY 

SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW (RADYNIA, BOBOLUSZKI, 

DZBAŃCE I BLISZCZYCE ) W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 KWIETNIA 2017 ROKU 
w następujących cenach:  

 

(CPV 03200000-3) Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy 

 

CZĘŚĆ I   ZIEMNIAKI 

 

Nazwa Ilość  

 

Cena jedn. 

netto 

Wartość netto 
(ilość x cena netto) 

Stawka 

VAT 

Wartość brutto 
(ilość x cena brutto) 

 

ZIEMNIAKI  kg 

 

 

29 294 

    

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 WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY 

SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW (RADYNIA, BOBOLUSZKI, 

DZBAŃCE I BLISZCZYCE ) W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 KWIETNIA 2017 ROKU 
w następujących cenach: 

 

(CPV 03200000-3) Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy 

CZĘŚĆ II  WARZYWA  

 

Nazwa Ilość  

 

Cena jedn.  

netto 

Wartość netto 
(ilość x cena netto) 

Stawka  

VAT 

Wartość brutto 
(ilość x cena brutto) 

Marchew kg 2439     

Seler kg 717     

Pietruszka kg 685     

Pietruszka – nać (pęczek – 10 szt.) 2566     

Fasola Jaś kg 253     

Groch łuskany połówki kg 64     

Kapusta biała kg 1140     

Kapusta czerwona kg 742     

Kapusta pekińska kg 715     

Czosnek – główka szt. 1088     

Cebula kg 645     

Por szt. 1234     

Pomidor kg 2982     

Pieczarka kg 161     

Buraki ćwikłowe kg 1502     

Sałata zielona szt. 464     

Cebula – szczypior (pęczek – 10 szt.) 1222     



 

Rzodkiewka – (pęczek -180 g) 320     

Koper – (pęczek – 60 g) 2021     

Papryka świeża kg 24     

Ogórek szklarniowy kg 210     

Cebula czerwona kg 1     

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 WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY 

SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW (RADYNIA, BOBOLUSZKI, 

DZBAŃCE I BLISZCZYCE) W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 KWIETNIA 2017 ROKU 
w następujących cenach: 

 

(CPV 03200000-3) Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy 

CZĘŚĆ III  OWOCE 

 

 

UWAGA: zapis cyfr do dwóch miejsc po przecinku 

 

 

 

 Słownie:……………………………… Słownie:………………………….. 

Nazwa Ilość 

 

Cena jedn. 

Netto 
Wartość netto 

(ilość x cena netto) 
Stawka  

VAT 

Wartość brutto 
(ilość x cena brutto) 

Jabłka kg 4401     
Cytryny kg 293     
Mandarynka kg 166     
Pomarańcza kg  235     
Banan kg  1380     
Kiwi szt. 250     
Winogrona kg 3     

Całkowita wartość 

zamówienia  

 

 

 

X 

 

……………… 
Suma netto 

 

X 

 

……………… 
Suma brutto 



 

 

 

 

…………………………………………

…………………………………………

………………………….złotych netto 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………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) 

 

 

 


