
Załącznik nr 3 do SIWZ  

  ZP/2/12 

 

 
 

FORMULARZ O F E R T OWY 

Nazwa i siedziba Wykonawcy 

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

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

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

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

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

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

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

Do: Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę warzyw i owoców dla Dziennego Domu 

Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim 

 

1. Oferujemy wykonanie dostawy warzyw i owoców objętych zamówieniem w okresie od 01.10.2012 r. do 

31.12.2012 r. oraz 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r., zgodnie z zestawieniem ilościowym za kwotę: 

 

L.p Nazwa 

asortymentu 

 

 

 

Ilość w 

kg/ szt. 
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. Burak ćwikłowy 1000 kg      
2. Cebula 430 kg      
3. Fasola JAS 

średnia 
130 kg      

4. Groch łupany 120 kg      
5. Jabłko 600 kg      

6. Kapusta kiszona 800 kg      
7. Kapusta biała 450kg      

8. Kapusta pekińska 140 kg      

9. Kapusta 

czerwona 
140 kg      

10. Koper pęczek 450 szt.      

11. Kalafior świeży 120 szt.  

 

    

12. Marchew 1 500 kg      
13. Natka pietruszki 380 szt.      

14. Ogórek kiszony 100 kg      
15. Przecier 

ogórkowy 500g 
220 szt.      

16. Pietruszka korzeń 450 kg      

17. Seler 450 kg      



18. Pieczarka 200 kg      

19. Pomidor 60 kg      

20. Ziemniaki 
 

17 500  kg      

21 Sałata 100  szt.      
22. Przecier 

szczawiowy 300g 
60 szt.      

23.  Pomarańcza 160 kg      

24. Ogórek długi 40 kg      

25. Jabłko suszone   4 kg      

26. Śliwka suszona 4 kg      

27. Gruszka suszona 4 kg      
28. Grzyby suszone 4 kg      

 RAZEM 

 
  

 

    

 
Wartość netto wynosi………............................................................................................złotych,  

słownie:………………………………….……………………………………...……….złotych. 

Do w /w kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości................................................%. 

Wartość brutto wynosi..............................................................................................................zł, 

słownie:………………………………...................................................................……. złotych. 

 

2.Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami. ** 

2.1. Następujące części zamówienia zlecić podwykonawcom:** 

1/………………………………………………………………………………………………………………. 

2/………………………………………………………………………………………………………………. 

3/……………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy         

do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązujemy się 

spełnić wszystkie wymienione w Specyfikacji wymagania Zamawiającego. 

 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia - tj. 30 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. 

 

5.  Oświadczamy, że zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia treść projektu  umowy (zał. 

Nr 1 Specyfikacji) została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 

oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych  warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

6.  Oświadczamy, iż dysponujemy pojazdami przystosowanymi do przewozu warzyw i owoców zgodnie          

z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi. 

7.  Zobowiązujemy się dostarczyć warzywa i owoce we własnym zakresie  na własny koszt. 

8.  Zobowiązujemy się do dostarczenia warzyw i owoców w terminie 2 dni od daty złożenia zamówienia       

w godzinach określonych przez Zamawiającego. 

9. Zobowiązujemy się do dostawy warzyw i owoców dobrej jakości, zachowujących polskie normy 

żywnościowe.   

10.  Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, ze zm.). 



 

11. Oświadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia    

      2004r.-Prawo zamówień publicznych( tekst jedn. Dz. U 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.). 

 

12. Oferta zawiera ........ ponumerowanych stron/kartek. 

 

 
 

13. Integralna częścią oferty stanowią następujące dokumenty* 

     

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

2) ........................................................................................... 

3) ........................................................................................... 

4) ........................................................................................... 

5) ...........................................................................................

6)   ........................................................................................... 

7)   ………………………………………………………………. 

  

 

           

 

 

     

                                              

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

                                do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 
UWAGA: 

                                                                                      

  * jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę  

za zgodność z oryginałem 

** niepotrzebne skreślić 

 

 
 


