
Załącznik nr 4 do SIWZ - Część 1

............................................................              ............................................................
                      (Wykonawca)     (data)

FORMULARZ OFERTOWY
Przedmiot zamówienia Dostawa artykułów żywnościowych 

dla Przedszkola nr 73 w Lublinie
Część nr 1 – PRODUKTY MLECZARSKIE

Zamawiający Przedszkole nr 73
ul. Uśmiechu 5
20 – 534 Lublin

Nazwa i adres wykonawcy

Adres do korespondencji oraz telefon 
i e-mail (o ile wykonawca takie 

posiada)

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

.............................................................................................
 tel …...................................................................................
e-mail: .................................................................................

Cena w zł brutto
(cyfrowo i słownie)

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

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

...............................................................................
(podpis osoby/osób upoważnionych do występowania 

w imieniu wykonawcy)



Załącznik nr 4 do SIWZ - Część 2

............................................................              ............................................................
                      (Wykonawca)     (data)

FORMULARZ OFERTOWY
Przedmiot zamówienia Dostawa artykułów żywnościowych 

dla Przedszkola nr 73 w Lublinie
Część nr 2 – PRODUKTY ZWIERZĘCE, 

MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE
Zamawiający Przedszkole nr 73

ul. Uśmiechu 5
20 – 534 Lublin

Nazwa i adres wykonawcy

Adres do korespondencji oraz telefon 
i e-mail (o ile wykonawca takie 

posiada)

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

.............................................................................................
 tel …...................................................................................
e-mail: .................................................................................

Cena w zł brutto
(cyfrowo i słownie)

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

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

...............................................................................
(podpis osoby/osób upoważnionych do występowania 

w imieniu wykonawcy)



Załącznik nr 4 do SIWZ - Część 3

............................................................              ............................................................
                      (Wykonawca)     (data)

FORMULARZ OFERTOWY
Przedmiot zamówienia Dostawa artykułów żywnościowych 

dla Przedszkola nr 73 w Lublinie
Część nr 3 – PRODUKTY ZWIERZĘCE, 

MIĘSO I PRODUKTY DROBIOWE
Zamawiający Przedszkole nr 73

ul. Uśmiechu 5
20 – 534 Lublin

Nazwa i adres wykonawcy

Adres do korespondencji oraz telefon 
i e-mail (o ile wykonawca takie 

posiada)

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

.............................................................................................
 tel …...................................................................................
e-mail: .................................................................................

Cena w zł brutto
(cyfrowo i słownie)

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

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

...............................................................................
(podpis osoby/osób upoważnionych do występowania 

w imieniu wykonawcy)



Załącznik nr 4 do SIWZ - Część 4

............................................................              ............................................................
                      (Wykonawca)     (data)

FORMULARZ OFERTOWY
Przedmiot zamówienia Dostawa artykułów żywnościowych 

dla Przedszkola nr 73 w Lublinie
Część nr 4 – OWOCE I WARZYWA

Zamawiający Przedszkole nr 73
ul. Uśmiechu 5
20 – 534 Lublin

Nazwa i adres wykonawcy

Adres do korespondencji oraz telefon 
i e-mail (o ile wykonawca takie 

posiada)

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

.............................................................................................
 tel …...................................................................................
e-mail: .................................................................................

Cena w zł brutto
(cyfrowo i słownie)

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

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

...............................................................................
(podpis osoby/osób upoważnionych do występowania 

w imieniu wykonawcy)



Załącznik nr 4 do SIWZ - Część 5

............................................................              ............................................................
                      (Wykonawca)     (data)

FORMULARZ OFERTOWY
Przedmiot zamówienia Dostawa artykułów żywnościowych 

dla Przedszkola nr 73 w Lublinie
Część nr 5– PIECZYWO, ŚWIEŻE WYROBY 

PIEKARSKIE I CIASTKARSKIE
Zamawiający Przedszkole nr 73

ul. Uśmiechu 5
20 – 534 Lublin

Nazwa i adres wykonawcy

Adres do korespondencji oraz telefon 
i e-mail (o ile wykonawca takie 

posiada)

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

.............................................................................................
 tel …...................................................................................
e-mail: .................................................................................

Cena w zł brutto
(cyfrowo i słownie)

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

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

...............................................................................
(podpis osoby/osób upoważnionych do występowania 

w imieniu wykona



Załącznik nr 4 do SIWZ - Część 6

............................................................              ............................................................
                      (Wykonawca)     (data)

FORMULARZ OFERTOWY
Przedmiot zamówienia Dostawa artykułów żywnościowych 

dla Przedszkola nr 73 w Lublinie
Część nr 6 – PRODUKTY MROŻONE

Zamawiający Przedszkole nr 73
ul. Uśmiechu 5
20 – 534 Lublin

Nazwa i adres wykonawcy

Adres do korespondencji oraz telefon 
i e-mail (o ile wykonawca takie 

posiada)

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

.............................................................................................
 tel …...................................................................................
e-mail: .................................................................................

Cena w zł brutto
(cyfrowo i słownie)

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

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

...............................................................................
(podpis osoby/osób upoważnionych do występowania 

w imieniu wykonawcy)



Załącznik nr 4 do SIWZ - Część 7

............................................................              ............................................................
                      (Wykonawca)     (data)

FORMULARZ OFERTOWY
Przedmiot zamówienia Dostawa artykułów żywnościowych 

dla  Przedszkola nr 73 w Lublinie 
Część nr 7 – JAJA

Zamawiający Przedszkole nr 73
ul. Uśmiechu 5
20 – 534 Lublin

Nazwa i adres wykonawcy

Adres do korespondencji oraz telefon 
i e-mail (o ile wykonawca takie 

posiada)

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

.............................................................................................
 tel …...................................................................................
e-mail: .................................................................................

Cena w zł brutto
(cyfrowo i słownie)

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

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

...............................................................................
(podpis osoby/osób upoważnionych do występowania 
w imieniu wykonawcy)



Załącznik nr 4 do SIWZ - Część 8

............................................................              ............................................................
                      (Wykonawca)     (data)

FORMULARZ OFERTOWY
Przedmiot zamówienia Dostawa artykułów żywnościowych 

dla  Przedszkola nr 73 w Lublinie 
Część nr 8 – RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE

Zamawiający Przedszkole nr 73
ul. Uśmiechu 5
20 – 534 Lublin

Nazwa i adres wykonawcy

Adres do korespondencji oraz telefon 
i e-mail (o ile wykonawca takie 

posiada)

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

.............................................................................................
 tel …...................................................................................
e-mail: .................................................................................

Cena w zł brutto
(cyfrowo i słownie)

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

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

...............................................................................
(podpis osoby/osób upoważnionych do występowania 
w imieniu wykonawcy)


