
              Załącznik nr 1  do  SIWZ                                                                                                                                                                                  

 

FORMULARZ O F E R T OWY 
w postępowaniu o wartości zamówienia 

nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro 

na: „ dostawy warzyw i owoców 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 ........................................................................... REGON :........................................................................... 

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

 

1. Oferujemy wykonanie dostawy warzyw i owoców objętych zamówieniem, 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 600 kg      

2. Cebula 340 kg      

3. Fasola JAS 

średnia 

60 kg      

4. Groch łupany 60 kg      

5. Jabłko 630 kg      

6. Kapusta kiszona 550 kg      

7. Kapusta biała 450 kg      

8. Kapusta pekińska 120 kg      

9. Kapusta 

czerwona 

130 kg      

10. Koper pęczek 390 szt.      

11. Kalafior świeży 170 szt.      

12 Brokuła   125 szt      

13 Marchew 1 100 kg      

14 Natka pietruszki 270 szt.      

15 Ogórek kiszony 70 kg      

16 Przecier 

ogórkowy 500g 

170 szt.      

17 Pietruszka korzeń 380 kg      

18 Seler 450 kg      

19 Pieczarka 200 kg      



20 Pomidor 30 kg      

21 Ziemniaki 8 000 kg      

22 Sałata 

 

180  szt.      

23 Przecier 

szczawiowy 300g 

80 szt.      

24 Por 140 kg      

25 Papryka 

czerwona 

30 kg 

 

     

26 Pomarańcza 115 kg      

27 Ogórek długi 85 kg      

28 Jabłko suszone   4 kg      

29 Śliwka suszona 4 kg      

30 Gruszka suszona 4 kg      

31 Grzyby suszone 4 kg      

 RAZEM       

 
Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia: 

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

podatkiem VAT w wysokości …................zł za cenę brutto :..........................zł 

b) Zamówienie realizowane będzie od dnia 01.10.2016 r.  do dnia 31.03.2017 r. 

 

2.  Oświadczamy, 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 warzyw i owoców zgodnie           

z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi. 

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

żywnościowe.   

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

 

7.  Zobowiązujemy się do dostarczenia warzyw i owoców trzy razy w tygodniu, w terminie i w godzinach 

określonych przez Zamawiającego. 

 

8.  Oświadczamy, że wyrażam 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 


