
 

Pieczęć wykonawcy        Załącznik nr 1a 

 

Formularz oferty – wzór 

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE 

KLISINO 100 

48-118 LISIĘCICE 

 

Nazwa  wykonawcy:  

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

 

Adres:  

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

 

NIP:       REGON: 

………………………………..    ……………………………… 

 

Osoba do kontaktu : ……………………….……       tel. / fax: ...........................................   

 e:mail:…………………………………………… 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych oferujemy DOSTAWĘ RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DLA 
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, 
BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 r. 
 w następujących cenach:  

 

(CPV 15800000-6) Różne produkty spożywcze 

 

CZĘŚĆ I  RÓŻNE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 

 
L.p Nazwa Jedn. 

miary 
Ilość  Cena jedn. 

netto 

Wartość netto 
(ilość x cena netto) 

Stawka 

VAT 
Wartość brutto 

(wartość netto x Vat) 

1. Majonez (zaw. tłuszcz.25%)  

op. 0,9 kg 
kg 1049     

2. Kawa zbożowa op. 0.5 kg kg 1129     

3. Herbata granulowana op. 100 g kg 351     

4. Cukier op. 1 kg kg 11028     

5. Cukier waniliowy op. 0,15 g kg 30     

6. Proszek do pieczenia op. 0,15 g kg 2     

7. Kakao ciemne (niskotłuszczowe 10-

12%) op.0,5kg  
kg 304     

8. Budyń śmietankowy op. 1 kg kg 136     

9. Kisiel owocowy op. 1 kg kg 177     

10. Galaretka owocowa op. 1 kg  kg 91     

11. Cynamon mielony op. 1 kg kg 9     

12. Drożdże op. 0,100 g kg 32     

13. Mak (masa makowa) op. 0,5 kg  kg 14     

14. Miód op. 1 kg kg 1259     

15. Żelatyna op. 1 kg kg 14     



 

16. Biszkopty op. 1 kg kg 52     

17. Kwasek cytrynowy op. 1 kg  kg 13     

18, Soda oczyszczona op. do 0,5 kg kg 10     

19. Ocet 10%  op. 1 l l 217     

20. Przyprawa „Magi” w płynie  

op. 1l 
l 677     

21. Sól op. 1 kg kg 1815     

22. Majeranek  op. 0,5 kg kg 16     

23. Musztarda op. 1 kg kg 495     

24. Ketchup łagodny (koncentrat 

pomidorowy min. 35%, przyprawy: 

kolendra, tymianek i inne) op. 1 kg  

kg 708     

25. Ziele angielskie op. 0,5 kg kg 19     

26. Liście laurowe op. 0,5 kg kg 4     

27. Przyprawa do ryb op. 1 kg kg 14     

28. Przyprawa do mięsa (sól, gorczyca, 

czosnek, cebula, pieprz, kminek, 

kolendra, papryka i inne) op. 1 kg   

kg 23     

29. Pieprz mielony op. 1 kg  kg 102     

30. Makaron nitki  4 -jajeczny  

op. 1 kg  
kg 1329     

31. Makaron gruby (kolanka, muszelki, 

świderki) op. 1 kg 
kg 3076     

32. Makaron gruby spaghetti op. 1 kg kg 170     

33. Makaron lasange op. 1 kg kg 3     

34. Makaron ryżowy op. 250 g kg 12     

35. Cukier puder op. 400 g kg 28     

36. Rodzynki op. do 0,5 kg kg 7     

37. Makaron tortellini z mięsem  

op. 250 g 
kg 119     

38. Kawa naturalna – mielona  

op. 250 g 
kg 1374     

39. Wafle suche okrągłe 

(op 130g) 
kg 1     

40. Przyprawa czosnek granulowany op. 

do 1 kg  
kg 8     

41. Przyprawa gyros (sól, papryka słodka, 

czosnek, cebula, kminek, pieprz, 

chilli, kolendra, tymianek i inne)  op. 

do 1 kg 

kg 6     

42. Przyprawa do flaków op. do 1 kg  kg 5     

43. Makaron zacierka op. do 1 kg kg 434     

44. Przyprawa – papryka mielona op.1 kg  kg 28     

45. Przyprawa - gałka muszkatołowa 

mielona op. do 1 kg  
kg 5     

46. Herbata owocowa (saszetki) różne 

smaki op. 1 kg 
kg 334     

47. Wafelek typu „batonik” – wafel 

przekładany kremem kakaowym w 

czekoladzie op. 36g-40g 

kg 51     

48. Batonik czekoladowy z nadzieniem 

tofii op. 45g-50g  
kg 58     

49. Wiórki kokosowe op. do 0.5 kg kg 5     



 

50. Orzechy włoskie  op. do 0.5 kg 

 
kg 6     

51. Ciastka nadziewane (biszkopty z 

galaretką o smaku np. 

pomarańczowym oblane czekoladą) 

opakowanie wielokrotnego 

zamykania, op. Od 140g do 160g 

kg 222     

52. Zupa błyskawiczna tzw. chińska      kg 54     

53. Herbatniki op. 1 kg kg 350     

54. Kminek op. 0.5 kg kg 3     

55. Migdały całe op. do 0,5 kg kg 4     

56. Woda mineralna gazowana1,5 l szt l 516     

57. Woda mineralna niegazowana 1,5 l    

szt. 
l 517     

58. Czekolada gorzka op. do 100 g kg 54     

59. Czekolada bezcukrowa op.do100 g 

 
kg 54     

60. Curry op. do 0.5 kg kg 2     

61. Przyprawa warzywna (warzywa 

suszone 15%, marchew, cebula, seler 

pietruszka, por, papryka i inne  op. 1 

kg 

kg 790     

62. Przyprawa do kurczaka (sól, papryka, 

curry, czosnek, pomidory, pieprz i 

inne) op. 1 kg 

kg 25     

63. Wafle kakaowe bez cukru op. 1 kg kg 36     

64. Wafle słodkie  luz op. 1 kg kg 194     

65. Paluszki słone op. do 200 g kg 188     

66. Przyprawa rosół op. 1 kg kg 2     

67. Kutia sypka op. 0,5 kg kg 22     

68. Przyprawa kolendra op. do 0,5 kg kg 3     

69. Przyprawa rozmaryn op. do 1 kg kg 1     

70. Przyprawa tymianek op. do 1 kg kg 2     

71. Cukierki czekoladowe op. 1 kg kg 265     

72. Bazylia op. 0,5 kg kg 4     

73. Chałwa waniliowa op. do 0,5 kg  kg 150     

74. Chrupki kukurydziane, bez cukru op. 

do 200 g  
kg 75     

75. Krakersy  (op. 100 g)  kg 46     

76. Ciastka typu leonki  (op. 90g) kg 50     

77. Ciastka pierniki kg (op. 0,5kg) kg 534     

78. Rogal z nadzieniem kakaowym typu 

croissant op. od 80g-90g   (pakowany 

po 1szt)   

kg 49     

79. Masa krówkowa op. do 1 kg kg 5     

80. Czekolada nadziewana op.do100 g kg 496     

81. Imbir przyprawa op. do 0,5 kg kg 11     

82. Kawa cappuccino 180 g szt. kg 57     

83. Przyprawa oregano op. do 0,5 kg kg 1     

84. Napój jabłkowy op. 1 l l 1083     

85. Kotlety sojowe op 1 kg 

 
kg 1     



 

86. Napój – sok z marchwi, jabłka i 

pomarańczy, przecierowy, 

pasteryzowany ,przeciery i soki min. 

55 %,  op. butelka szklana poj. do 1 l. 

l 221     

 

87. Kurkuma op do 0,5 kg kg 2     

88. Sos tatarski op. do 1 kg kg 3     

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: 

………………………………..    ……………………………… 

Osoba do kontaktu : ……………………….……       tel. / fax: ...........................................   

 

 e:mail:…………………………………………… 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych oferujemy DOSTAWĘ RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DLA 
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, 
BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 r. 
 w następujących cenach:  

  

 

(CPV 15800000-6) Różne produkty spożywcze 

 

CZĘŚĆ II  ZUPY I SOSY  

 
L.p Nazwa Jedn. 

miary 
Ilość  Cena jedn.  

netto 

Wartość netto 
(ilość x cena netto) 

Stawka  

VAT 
Wartość brutto 

(wartość netto x Vat) 

1. Zupa – żur  op. 1 kg kg 49     

2. Zupa – grzybowa op. 1 kg kg 5     

3. Zupa – grochowa op. 1 kg kg 7     

4. Zupa – barszcz biały op. 1 kg kg 37     

5. Zupa – ogonowa op. 1 kg kg 55     

6. Sos pieczeniowy op. 1 kg kg 52     

7. Sos pieczarkowy op. 1 kg kg 17     

8. Sos grzybowy op. 1 kg kg 3     

9. Sos boloński op. 1 kg kg 25     

10. Zupa – barszcz czerwony op. 1 kg kg 4     

11. Zupa rosół drobiowy op. 1 kg kg 23     

12. Zupa – pieczarkowa  op. 1 kg kg 13     

13. Zupa – fasolowa  op. 1 kg kg 8     

14. Sos ziołowy winegret  op 1 kg kg 1     

15. Bulion drobiowo-wołowy op. 1 kg kg 10     

 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: 

………………………………..    ……………………………… 

Osoba do kontaktu : ……………………….……       tel. / fax: ...........................................   

 

 e:mail:…………………………………………… 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych oferujemy DOSTAWĘ RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DLA 
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, 
BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 r. 
 w następujących cenach:  

 

 

(CPV 15800000-6) Różne produkty spożywcze 

 

CZĘŚĆ III  PIECZYWO 

 

L.p Nazwa Jedn. 

miary 
Ilość  Cena jedn. 

netto 
Wartość netto 

(ilość x cena netto) 
Stawka  

VAT 
Wartość brutto 

(wartość netto x Vat) 

1. Chleb pszenno-żytni (krojony) 1 kg kg 49727     

2. Chleb wieloziarnisty (krojony)  0,5 

kg 
kg 4317     

3. Baton  (krojony) 0,400 kg     kg 5729     

4. Bułka zwykła 0,100 kg szt. 4134     

5. Bułka kapuśniak  120 g szt. 839     

6. Bułka tarta     op. 1 kg       kg 785     

7. Babka drożdżowa  0,3 kg szt. 443     

8. Babka piaskowa  0,3 kg szt. 183     

9. Chleb graham wieloziarnisty – 

ciemny (krojony)  do 1 kg    
kg 1061     

10. Bułka słodka 0,120 kg      szt. 11514     

11. Suchary 0,5 kg kg 10     

12. Pączki z dżemem i lukrem 0,07 kg szt. 5519     

13. Chleb tostowy (krojony) do 1 kg kg 4398     

14. Chleb graham – wieloziarnisty biały 

(krojony)  do 1kg 
kg 2798     

15. Ciasto – sernik 1 kg kg 873     

16. Ciasto – jabłecznik 1 kg kg 314     

17. Ciasto – babka 1 kg kg 312     



 

 

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). 

 

18. Ciasto – makowiec 1 kg kg 104     

19. Ciasto – fale Dunaju 1 kg kg 70     

20. Ciasto – brzoskwiniowe 1 kg kg 301     

21. Ciasto – cytrynowe 1 kg kg 305     

22. Ciasto – mako – ser 1 kg kg 24     

23. Ciasto – marmurkowe królewiec 1 

kg 
kg 159     

24. Ciasto kremówka 1 kg szt. 25     

25. Ciasto – chałwowe 1 kg kg 89     

26. Ciasto – jogurtowe 1 kg kg 4     

27. Ciasto – krówka 1 kg kg 518     

28. Ciastko ptyś 1 kg szt. 3874     

29. Ciasto eklerka 65g  szt. 2498     

30. Ciasto – piernik 1 kg kg 125     

31. Bułka słodka francuska 1 kg kg 10     

32. Ciastka kruche 1 kg kg 449     

 Całkowita wartość 

zamówienia  

  

 

 

X 

 

……………… 
Suma netto 

 

X 

 

……………… 
Suma brutto 



 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


