
 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane Wykonawcy:  

 

NAZWA: …………………………………………………………..………………………………………………… 

 

SIEDZIBA:……………………………………………………..………………………………………………… 

 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI  

 

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

 

 

TEL.-...........................................................;            * FAX.................................................; 

 

*E-mail:........................................................;          Województwo………………………...; 

 

NIP-.............................................................;             REGON -. ........................................; 

 

Nawiązując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz.  U.  z  2019  

r. poz.  1843oraz  z 2020  r.  poz.  288, 1086.):  ,, Na prowadzenie stołówki szkolnej poprzez 

świadczenie usług żywieniowych  dla uczniów Szkoły Podstawowej 18 im. Macieja Rataja w 

Lublinie, al. Jana Długosza 8,  20-054 Lublin” 

 składam/y poniższą ofertę:  

 

1.  Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres i wymogi określono w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (s.i.w.z.), za  kwotę: 

 

……………………………………………..zł brutto. 

 (130 000 obiadów należy pomnożyć przez cenę całkowitą  jednego obiadu).  

 

Wykonawca oświadcza , że:  

 

Cena za jeden obiad wynosi………………..zł brutto, (…………zł netto), 

w tym usługa przygotowania jednego obiadu wynosi: 

……………………zł brutto (……………..zł netto) 

 

 

2. Dysponuję osobą na stanowisku kucharza/kucharki:……………………………..……(wpisać imię i 

nazwisko), która posiada następujący  staż pracy w wymaganym 

zakresie…………………….(podać ilość miesięcy oraz załączyć dokumenty potwierdzające 

podany staż).  

 

3. Oświadczam/y, że: 

- zapoznałem/am się/zapoznaliśmy się z SIWZ. i nie wnoszę/wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz 

uzyskałem/am  /uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 



 

 

 

-gwarantuję/(emy) wykonanie niniejszego zamówienia: realizacja zadania inwestycyjnego pod 

nazwą „Prowadzenie stołówki szkolnej poprzez świadczenie usług żywieniowych dla uczniów 

Szkoły Podstawowej 18 im. Macieja Rataja w Lublinie al. Jana Długosza 8, 20-054 Lublin” 

 

4. Niniejsza oferta wiąże nas przez okres 30 dni licząc od upływu ostatecznego terminu składania 

ofert. 

5. Oświadczam, że przyjmuje do wiadomości, że zamawiający założył wsad do kotła na 

poziomie 3,70 zł brutto. 

6.Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń warunki umowy przedstawione w SIWZ wraz z ewentualnymi 

zmianami i modyfikacjami, wynikającymi z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

7.W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się 

zawrzeć w terminie i miejscu, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

8.Składam(y) niniejsza ofertę we własnym imieniu/ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienie. 

9.Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 

niniejszego zamówienia. 

10. Podwykonawcy/om zamierzam/y zlecić następującą/e część/ci zamówienia:** 

      a) ………………………………………………………………………………………… 

      b) ………………………………………………………………………………………… 

      c) ………………………………………………………………………………………… 

11. Deklaruję/my, że niezwłocznie będę/będziemy potwierdzać fakt otrzymania od 

Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych drogą 

faksową, a także drogą elektroniczną. 

 

*wpisać przynajmniej jedną z wymaganych danych 

** wpisać, gdy Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcy/com realizację określone części 

zamówienia, w przeciwnym razie wykreślić. 

 

 

 

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

 

Data, czytelny podpis.  


