
Załącznik nr 1do SIWZ 

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 
w postępowaniu o wartości zamówienia 

nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro 

na: ”dostawę artykułów mięsnych wędliniarskich i drobiowych 

dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim” 

 
Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie mają zastosowania przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych 

 

Nazwa i siedziba Wykonawcy 

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

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

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

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

tel. ............................................................................fax ........................................................................ 

NIP ........................................................................... 

Nazwa i numer rachunku bankowego.................................................................................................... 

 

 
1. Oferujemy wykonanie dostawy artykułów mięsa i wędlin i drobiu objętych zamówieniem,            

zgodnie z zestawieniem ilościowym  za kwotę: 

 

L.p. Nazwa 

asortymentu 

 

 

Ilość 

w kg 

Cena 

jedn. 

netto 

Wartość 

netto 

Punkt 

3x4 

Stawka 

VAT 

Podatek 

VAT 

Wartość brutto 

Punkt 5+7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Karczek 

wieprzowy b/k 

250 kg      

2. Łopatka 

wieprzowa b/k 

1000 kg      

3. Schab wieprzowy 

z/k 

400 kg      

4. Wołowina b/k 

 

250 kg      

5. Żeberko 

wieprzowe 

170 kg      

6. Ozory wieprzowe 

 

130 kg      

7 Podgardle 

wędzone 

180 kg      

8 Antrykot 

 

90 kg      

9 Kiełbasa Biała 

surowa 

15 kg      

10 Kiełbasa 

Parówkowa 

50 kg  

 

    

11 Kiełbasa Paluszki 

 

50 kg      

12 Kiełbasa 

Wakacyjna 

90 kg      



13 Kiełbasa 

Podwawelska 

3 kg      

14 Kiełbasa 

Zwyczajna 

80 kg      

15 Kiełbasa 

Mortadela 

50 kg  

 

    

16 Pasztetowa 

 

70 kg      

17 Kiełbasa 

Mielonka 

40 kg      

18 Kiełbasa 

Szynkowa 

5 kg   

 

   

19 Kaszanka 

 

50 kg      

20 Kiełbasa 

Krakowska 

5 kg      

21 Baleron 

Gotowany 

2 kg  

 

    

22  Szynka 

Gotowana 

2 kg  

 

    

23 Pieczeń 

wieprzowa 

40 kg      

24 Bekon 

 

2 kg      

26 Kości schabowo-

karczkowe 

1 500 kg  

 

    

27. 

 

Filet z kurczaka 370 kg      

28. Udo z kurczaka 430 kg      

29. Kurczak świeży 330 kg  

 

    

30. Wątróbka 

drobiowa z 

indyka 

115 kg      

31. Żołądki z indyka 90 kg  

 

    

32. Porcja rosołowa 

ze skrzydłami 

700 kg  

 

    

 RAZEM 

 
  

 

    

 

Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia: 

a) oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto: ...........................................zł, 

wraz z  należnym podatkiem VAT w wysokości................zł za cenę brutto:......................................zł 

 

b) Zamówienie realizowane będzie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. 

 

2.Oświadczam, że zapoznałem się z zaproszeniem do składania oferty cenowej oraz wykonam              

przedmiot zamówienia zgodnie z tymi warunkami. 

 

3. Oświadczam, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy         

i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi 

zamawiający. 



 

 

4. Oświadczamy, iż dysponujemy pojazdami przystosowanymi do przewozu artykułów mięsnych,    

wędliniarskich i drobiowych zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi. 

 

5. Zobowiązujemy się,  dostarczyć artykuły mięsne, wędliniarskie i drobiowe dobrej jakości, 

zachowujące polskie normy żywnościowe. 

 

6. Zobowiązujemy się  dostarczyć artykuły mięsne, wędliniarskie i drobiowe we własnym zakresie     

i na własny koszt.            

 

7. Zobowiązujemy się do dostarczenia artykułów mięsnych, wędliniarskich i drobiowych  trzy razy 

w tygodniu i w godzinach określonych przez Zamawiającego. 

 

8. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procedury wyboru wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922                           

z późn. zm.) 

 

 

 

Załączniki do niniejszej oferty: 

 

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

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

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

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

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

 

  

     

 

 

                                   . 

                                                                    …..................................................... 
                              data i podpis osoby upoważnionej 

                                    do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 

 


