
Załącznik Nr 2 
Pieczęć adresowa Wykonawcy 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
 Ja niżej podpisany/my niżej podpisani*............................................................................ 

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

działając w imieniu i na rzecz (wymienić podmiot lub podmioty składające ofertę wspólną): 

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

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

NIP.............................................................. REGON................................................................... 

Nr telefonu.................................................. Nr faksu................................................................... 

w odpowiedzi na ogłoszenie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej Zespołu 

Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku przy ul. Szkolnej 1 oferuję 

wykonanie zamówienia w części: 

 
CZĘŚĆ I. Dostawa mleka i produktów mleczarskich 
 
za cenę brutto wynoszącą: .................................... zł (słownie: ........................................................... 

........................................................................................................................................................... zł) 

termin dostawy ………………………………………….. 

 
CZĘŚĆ II. Dostawa świeżego mięsa, drobiu i wędlin 
 
za cenę brutto wynoszącą: .................................... zł (słownie: ............................................................ 

........................................................................................................................................................... zł) 

termin dostawy ………………………………………….. 

 
CZĘŚĆ III. Dostawa świeżych warzyw, owoców i jaj kurzych 
 
za cenę brutto wynoszącą: .................................... zł (słownie: ............................................................ 

........................................................................................................................................................... zł) 

termin dostawy ………………………………………….. 

 



CZĘŚĆ IV. Dostawa pieczywa i wyrobów piekarniczych 

 
za cenę brutto wynoszącą: .................................... zł (słownie: ............................................................ 

........................................................................................................................................................... zł) 

termin dostawy ………………………………………….. 

 

CZĘŚĆ V. Dostawa mrożonych artykułów spożywczych i ryb 

 
za cenę brutto wynoszącą: .................................... zł (słownie: ............................................................ 

........................................................................................................................................................... zł) 

termin dostawy ………………………………………….. 

 
CZĘŚĆ VI. Dostawa artykułów spożywczych sypkich, koncentratów i przypraw 
 
za cenę brutto wynoszącą: .................................... zł (słownie: ............................................................ 

........................................................................................................................................................... zł) 

termin dostawy ………………………………………….. 

 
CZĘŚĆ VII. Dostawa świeżych wyrobów garmażeryjnych 
 
za cenę brutto wynoszącą: .................................... zł (słownie: ............................................................ 

........................................................................................................................................................... zł) 

termin dostawy ………………………………………….. 

 

2. Podane wartości odzwierciedlają dane ze szczegółowego kosztorysu oferty zawartego 
w formularzu cenowym. 
3. Osoba przewidziana do kontaktów z Zamawiającym: 

........................................................................................, tel.: ..................................... 
 
4. Termin realizacji zamówienia: 
Przedmiot zamówienia zobowiązuję/-emy się zrealizować w terminie: od dnia 01.09.2019 r. do 
dnia 30.06.2020 r. 
 



 
5. Oświadczam/-y, że: 

1) Zapoznałem/-liśmy się z treścią SIWZ wraz ze wszystkimi do niej załącznikami, w tym ze 
wzorem umowy i nie wnoszę/-imy do nich zastrzeżeń, 

2) w cenie mojej/naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 
3) uważam/-y się za związanego/-ych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

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

/miejscowość, data/        /podpis i pieczęć Wykonawcy/ 


