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FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy:

NAZWA………………………………………………………………………………………
……

SIEDZIBA 
…………………………………………………………………………………………………
……

ADRES DO KORESPONDENCJI
…………………………………………………………………………………………………
……

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

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

NIP-.............................................................;             REGON -. ........................................;
Nawiązując  do  ogłoszenia   zamówienia  publicznego  na  usługi  społeczne   o  wartości
szacunkowej poniżej 750 000 euro, którego przedmiotem jest usługa społeczna wymieniona
w załączniku  XIV pn.  Usługi,  o  których  mowa  w  art.  74  do   Dyrektywy  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  2014/24/UE  z  dnia  26  lutego  2014  r.  w  sprawie  zamówień
publicznych -  55524000-9 Usługi dostarczania posiłków do szkół oraz 55523100-3 Usługi
w  zakresie  posiłków  szkolnych  pn.:
 „Świadczenie  usług  żywieniowych  dla  uczniów  oraz  oddziałów  
przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii
Krajowej w Lublinie”,
składam/y poniższą ofertę:

1.  Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres i wymogi określono w 
ogłoszeniu  zamówienia za  kwotę:

……………………………………………..zł brutto.
(do kwoty uzyskanej z przemnożenia średniej liczby obiadów wydanych rocznie   przez 3
lata  oraz  przez  cenę  całkowitą   brutto  jednego obiadu należy  dodać  kwotę  uzyskaną  z
przemnożenia  średniej  liczby  zestawów  żywieniowych  dla  oddziałów  przedszkolnych
wydanych  rocznie  przez  3  lata  oraz  przez  cenę  całkowitą  brutto  jednego  zestawu
żywieniowego dla oddziału przedszkolnego ).

1. Wykonawca oświadcza , że:
1) Cena :
a)  całkowita obiadu  brutto wynosi: ........... , cena netto całkowita obiadu wynosi:



………….zł  
( w tym: wsad do kotła brutto : ….….....zł, wsad do kotła netto wynosi:……………, 
usługa przygotowania i dostarczenia obiadu brutto wynosi……………zł., usługa 
przygotowania i dostarczenia obiadu netto wynosi:………………….) i jest niezmienna 
przez cały okres trwania  umowy.
b) całkowita zestawu żywieniowego brutto dla oddziału przedszkolnego wynosi: 
……………….zł , cena netto całkowita zestawu żywieniowego  wynosi:………….zł 
( w tym: wsad do kotła brutto : ….....zł, wsad do kotła netto wynosi:……………, 
usługa przygotowania i dostarczenia zestawu żywieniowego  brutto wynosi……………zł.,
 usługa przygotowania i dostarczenia zestawu żywieniowego netto wynosi:
………………….) 
i jest niezmienna przez cały okres trwania  umowy.

W ramach zestawu żywieniowego dla oddziału przedszkolnego cena brutto:  za 
śniadanie wynosi:……………….zł, za obiad wynosi ………….zł brutto, za podwieczorek  
wynosi:……………….zł brutto .

2)  Zobowiązuje  się    do  przeprowadzenia  szkoleń  z  zakresu  zdrowego  żywienia
powiązanych z warsztatami z zakresu przygotowywania posiłków w terminie wskazanym
przez  zamawiającego  w  ilości………………..(podać  liczbę  szkoleń,  w  przypadku  gdy
wykonawca  nie  chce  przeprowadzić  wskazanych  szkoleń,  należy  wpisać:  ,,0’’  lub
pozostawić niewypełnione).

3)  Dysponuję  osobą  na  stanowisku  kucharza/kucharki:……………………………..……
(wpisać  imię  i  nazwisko)  ,  która  posiada  następujący   staż  pracy  w  wymaganym
zakresie…………………….(podać  staż  pracy  oraz  załączyć  dokumenty  potwierdzające
podany  staż).  

3. Oświadczam/y, że:
- zapoznałem/am się/zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnoszę/wnosimy 
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem/am  /uzyskaliśmy konieczne informacje do 
przygotowania oferty,
-gwarantuję/(emy) wykonanie niniejszego zamówienia: realizacja zadania usługi społecznej 
pod nazwą:
,,  Świadczenie  usług  żywnościowych  dla  uczniów  oraz  oddziałów  przedszkolnych
Szkoły Podstawowej  nr 33  im. 27.  Wołyńskiej  Dywizji  Piechoty  Armii  Krajowej w
Lublinie”

4. Niniejsza oferta wiąże nas przez okres 30 dni licząc od upływu ostatecznego terminu 
składania ofert.
6.Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń warunki umowy 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) niniejszą ofertę we własnym imieniu/ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia.
9.Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
udzielenia niniejszego zamówienia.
10.  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.


