
FORMULARZ INFORMACYJNY

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

 Usługa  cateringowa w  zakresie  przygotowania  i  dostawy  trzech  posiłków  
dziennie  (śniadanie,  obiad,  podwieczorek)  dla  dzieci  uczęszczających  do  
Przedszkola nr 87 w Lublinie w 2017 roku

niniejszą ofertę składa:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
(podać dokładną nazwę, adres siedziby, ewentualny adres do korespondencji, numer faksu, 

numer telefonu ,  adres poczty elektronicznej)

Osobą/osobami do kontaktowania się w sprawie przedmiotowego postępowania jest:

……………………………………………………………………………………………………………
 (podać imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

..........................., dnia .....................                                 ………...........................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)



Zał. A
(pieczęć wykonawcy)

O  F  E  R  T  A           P  R  Z  E  T  A  R  G  O  W  A  
Do
Przedszkole Nr 87 
ul. …………………..

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Usługa  cateringowa w  zakresie  przygotowania  i  dostawy  trzech  posiłków 
dziennie  (śniadanie,  obiad,  podwieczorek)  dla  dzieci  uczęszczających  do  
Przedszkola nr 87 w Lublinie w 2018 roku

I. Oferujemy:

wykonanie przedmiotu zamówienia objętego przetargiem, tj. 

  Przygotowania i dostawy 26 500 zestawów dziennego wyżywienia
 (w skład jednego zestawu dziennego wyżywienia wchodzi: śniadanie, obiad,  
podwieczorek)  za  cenę  brutto  ……………………………………  zł,  słownie  zł: 

…………………………………………………………………………………..…………………………………, 

netto …………….. zł, VAT (8 %) …………… zł, obliczoną zgodnie z pkt  SIWZ. (bez prawa opcji), w 

tym cena ryczałtowa jednego zestawu dziennego wyżywienia wynosi ….....................zł. brutto.  

Cena  ryczałtowa jednego zestawu określona powyżej będzie miała zastosowanie także w przy-
padku uruchomienia prawa opcji dla  maksymalnie 830 zestawów obiadowych określonych w 
Rozdziale III pkt 25 SIWZ.
II. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową oraz wzorem umowy, spełniamy 
wymogi postawione w SIWZ i przyjmujemy warunki w niej zawarte. 
III.  Zobowiązujemy  się  do  wykonania  zamówienia  w  terminie  od  dnia  02.01.2018  r.  do  dnia 
31.12.2018 r.
IV.  Oświadczamy, że 

Oferujemy urozmaicenie  dziennego posiłku dla każdego dziecka dodatkową por-
cją nierozdrobnionych owoców lub warzyw

TAK*/NIE*

*(podkreślić, zaznaczyć właściwe).

W przypadku braku zaznaczenia/podkreślenia słów TAK lub NIE,  Zamawiający 
przyjmie, iż Wykonawca nie oferuje urozmaicenia dziennego posiłku dla każde-
go dziecka dodatkową porcją nierozdrobnionych owoców lub warzyw i otrzy-
ma 0 pkt w tym kryterium.

VI. Oświadczamy, że przyjmujemy  warunki płatności zawarte we wzorze umowy, tj:
1.  „Należność za wykonanie i dostawy posiłków będzie płatna przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy o nr  …..........................................................................  w terminie  do  14 dni po 
otrzymaniu  prawidłowo  wystawionych  faktur zgodnie  z  ilością  rzeczywiście  dostarczonych 
posiłków  w  okresach  miesięcznych,  w  oparciu  o  cenę  jednostkową  posiłków (śniadanie, 
obiad, podwieczorek).

2. W miesiącu grudniu  ilość wydanych  posiłków ustali  się  według stanu obecności  dzieci  na 



dzień 27.12.2018 r. i poda ten stan do końca miesiąca, w celu wystawienia faktury VAT w tym 
dniu z terminem zapłaty do 31.12.2018 r.” 

VII. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istot-
nych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 
VIII. Realizację usług objętych przedmiotem zamówienia wykonamy sami bez udziału podwykonaw-
ców/ z udziałem podwykonawców*:

Część zamówienia, którą zamierzamy
powierzyć podwykonawcom

Nazwa (firma) podwykonawcy

IX.  Oświadczamy,  że  jesteśmy  mikro*,  małym*,  średnim*,  dużym*  przedsiębiorcą  
w rozumieniu definicji zawartych w zaleceniu Komisji z dnia 06 maja 2003 r. dotyczącym defi-
nicji  mikroprzedsiębiorstw  oraz  małych  i  średnich  przedsiębiorstw  (Dz.  Urz.  U.  L  124  z 
20.05.2003, str. 36).
 
* niepotrzebne skreślić

I.Załącznikami  do  niniejszego  formularza  są:

1. ..............................................................................................................................

2. ..............................................................................................................................

3. ..............................................................................................................................

4. ..............................................................................................................................

5. ..............................................................................................................................

  

  

.........................., dnia ....................  
.............................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)



Zał. B

Wykonawca:

……………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od  
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

……………………………………

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa cateringowa w 
zakresie przygotowania i dostawy trzech posiłków dziennie (śniadanie, obiad,  
podwieczorek) dla dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 87 w Lublinie w  
2018 roku”, prowadzonego przez Przedszkole Nr 87 w Lublinie, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam,  że  spełniam  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez  zamawiającego 

w    rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.:

a)  posiadam  aktualne  zaświadczenie o  wpisie  do  rejestru  zakładów  podlegających 
urzędowej  kontroli  organów  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  prowadzonego  przez 
właściwego  Państwowego  lub  Granicznego  Inspektora  Powiatowego  lub  inny  dokument 
potwierdzający w sposób wystarczający przedmiotowy wpis (np. decyzja o wpisie do rejestru 
zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej).
b)  posiadam  aktualną  decyzję właściwego  terenowo  Państwowego  Powiatowego 
Inspektora  Sanitarnego  zatwierdzającą  zakład  na  prowadzenie  działalności   w  zakresie 
żywienia.
c) Wykonałem  w  okresie  wymaganym  w  pkt  V  2.  2)  ppkt  a)  usługę  cateringu   o 

charakterze tożsamym z objętych przedmiotem zamówienia, o wartości ________* zł brutto 
polegającą na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków do ___________*.

d)  dysponuję  _____  *  środkiem  transportu   zatwierdzonym  przez  właściwego 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do przewozu środków spożywczych 
(przygotowanych posiłków),

e)  dysponuję _____ * osobą - dietetykiem która spełnia wymagania zawarte w pkt V 
2. 2) 



* miejsce oznaczone gwiazdką wymaga uzupełnienia
 
……………………….……. (miejscowość), dnia …………………….……. r. 

…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów:………………………………………………………….

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

…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………….………….…. (miejscowość), dnia ……………………..……. r. 

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  

i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………..…….……. (miejscowość), dnia ………………….…..…….……. r. 

…………………………………………
(podpis)



Zał. C
Wykonawca:
………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od  
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  
pn. „Usługa cateringowa w zakresie przygotowania i dostawy trzech posiłków  
dziennie  (śniadanie,  obiad,  podwieczorek) dla  dzieci  uczęszczających  do 
Przedszkola nr 87 w Lublinie w 2018 roku”, prowadzonego przez Przedszkole Nr 87 w 
Lublinie,  oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp

2. .Oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  

art. 24 ust. 5  pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp  .

…………………………..……. (miejscowość), dnia ………………………….……. r. 

…………………………………………
(podpis)

Oświadczam,  że  zachodzą  w  stosunku  do  mnie  podstawy  wykluczenia  z  postępowania  na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w  

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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



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

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….…….……. (miejscowość), dnia …………………………………. r. 

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODMIOTU,  NA  KTÓREGO  ZASOBY  POWOŁUJE  SIĘ 
WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  na  którego/ych  zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: .…………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……………………….…. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  

i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………….…….……. (miejscowość), dnia ……………………….………. r. 

…………………………………………
(podpis)



Zał. D
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Usługa  cateringowa  w  zakresie  przygotowania  i  dostawy  trzech  posiłków  
dziennie  (śniadanie,  obiad,  podwieczorek) dla  dzieci  uczęszczających  do 
Przedszkola nr 87 w Lublinie w 2018 roku”

Informuję, że Wykonawca ……………………………………………………………………………………*: 
�  nie  należy  do  grupy  kapitałowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o  ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) z wykonawcami, którzy złożyli  
oferty w postępowaniu pn„Usługa cateringowa w zakresie przygotowania i dostawy  
trzech  posiłków  dziennie  (śniadanie,  obiad,  podwieczorek) dla  dzieci  
uczęszczających do Przedszkola nr 87 w Lublinie w 2018 roku”

 
�  należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i  
konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) z następującymi wykonawcami, którzy złożyli  
oferty w postępowaniu pn.  Usługa cateringowa w zakresie przygotowania i dostawy  
trzech  posiłków  dziennie  (śniadanie,  obiad,  podwieczorek) dla  dzieci  
uczęszczających do Przedszkola nr 87 w Lublinie w 2018 roku”

1. ……………………………………………..…………………… 

2.……………………………………………..…………………… 

3. ……………………………………………..…………………… 

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami  nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………………………………

.........................., dnia .................... 
                                                                                               .................

.................................................
(podpis upoważnionego 

przedstawiciela)

Uwaga: 
Dokument ten wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji  z otwarcia ofert (o której  mowa w art.  86 ust.  5 ustawy),  samodzielnie (bez odrębnego 
wezwania ze strony zamawiającego).   

Uwaga: niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia.


	Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami  nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 
	………………………………………………………………………………………………………………………

