
Załącznik nr 1 do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania pn. „DOSTAWY ŻYWNOŚCI DLA 
PRZEDSZKOLA NR 63 PRZY UL. SZMARAGDOWA 22 W LUBLINIE”

O F E R T A

....................................................                                                                 .....................................................  
(pieczęć adresowa Wykonawcy);                         (data)

PRZEDSZKOLE NR 63
W LUBLINIE

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  pn.  „DOSTAWY  ŻYWNOŚCI  DLA 
PRZEDSZKOLA NR 63 PRZY UL.  SZMARAGDOWA 22 W LUBLINIE”, my niżej podpisani:

• Wykonawca 1:  ....................................................................................................................................
Adres:  ...................................................................................................................................................
Tel.:                   ................................................... Faks: .........................................................................
NIP: ....................................................

• Wykonawca 2*:  ...................................................................................................................................
Adres:  ...................................................................................................................................................
Tel.:                   ................................................... Faks: .........................................................................
NIP: ....................................................

• Wykonawca 3*:  ...................................................................................................................................
Adres:  ...................................................................................................................................................
Tel.:                   ................................................... Faks: .........................................................................
NIP: ....................................................

• Pełnomocnik  *  do  reprezentowania  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 
zamówienia (np. lider konsorcjum): .................................................................................................

Adres:  ...................................................................................................................................................
Tel.:                   ................................................... Faks: .........................................................................
NIP: ....................................................

1. oferujemy wykonanie przedmiotowego zadania zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia  
(SIWZ) i wypełnionym formularzem cenowym za łączną cenę brutto:
1) produkty mleczarskie
.................................................................  zł
(słownie:.........................................................................................................................................................zł),  
2) produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
.................................................................  zł
(słownie:.........................................................................................................................................................zł),  
3) owoce i warzywa i inne produkty
.................................................................  zł
(słownie:.........................................................................................................................................................zł),  
4) pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie  
.................................................................  zł
(słownie:.........................................................................................................................................................zł),  
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5) produkty głęboko mrożone
.................................................................  zł
(słownie:.........................................................................................................................................................zł),  
6) jaja
.................................................................  zł
(słownie:.........................................................................................................................................................zł),
7) różne produkty spożywcze
.................................................................  zł
(słownie:.........................................................................................................................................................zł),
8) drób świeży
.................................................................  zł
(słownie:.........................................................................................................................................................zł),
9) ziemniaki
.................................................................  zł
(słownie:.........................................................................................................................................................zł),
2. oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych 
określonymi w niej zasadami postępowania,
3. oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ,
4. oświadczamy, że do wyliczenia cen jednostkowych brutto, wartości brutto oraz łącznej kwoty wynagrodzenia brutto 
za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zastosowaliśmy właściwą stawkę podatku od towarów i usług (VAT) 
w wysokości procentowej obowiązującej w dniu składania ofert,
5.  oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  projektem  umowy,  który  został  załączony  do  niniejszej  specyfikacji 
i zobowiązujemy  się  w  przypadku  wyboru  naszej  oferty  do  zawarcia  umowy  na określonych  w  niej  warunkach, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
6. Następujący zakres zamówienia zamierzamy zlecić do realizacji podwykonawcy/om** 
1) ……………………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………………………..
7. korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: (podać jeśli jest to inny adres niż 
podany powyżej) .................................................................................................................................................................
8. załącznikami do niniejszej oferty są:
1)  formularz  cenowy  (nabiał/mięso/owoce  i warzywa/pieczywo/produkty  mrożone/jaja/różne  produkty  
spożywcze/drób/ziemniaki)**,
2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w  art. 22 ust. 1 ustawy -Prawo zamówień  publicznych,
3) oświadczenie o  nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ww. ustawy,
4)  pisemne  zobowiązanie  innych  podmiotów  do  udostępnienia  niezbędnych  zasobów  na  okres  korzystania  z  nich  przy  
wykonywaniu zamówienia**,
5) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt  5/informacja o tym, że  
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej**,
6) pełnomocnictwo**.

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

* wypełniają jedynie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne lub konsorcja);
** niepotrzebne skreślić;
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    (podpis  osoby upoważnionej);


