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( pieczęć adresowa firmy sprzedawcy) 

 

     OFERTA 

 

 

 
……………………………………………………… 

                  Nazwa Sprzedawcy 

 

……………………………………………………… 

                   Adres Sprzedawcy 

 

……………………………………………………… 

                            NIP 

 

………………………………………………………. 

                         REGON 

 

……………………………………………………… 

                        Nr telefonu 

 

……………………………………………………… 

                        Adres e-mail 

 

…………………………………………………….. 

                Nr rachunku bankowego       

 
  

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie: Sprzedaż i dostawa artykułów 

spożywczych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie ( wg. nw. 

pakietów) 

 

Pakiet  nr I * zamówienia – Produkty mleczarskie i jaja 

Łączna cena oferty brutto:……………………………………………………………zł 

Słownie…………………………………………………………………………………… 

 

Pakiet  nr II * zamówienia – Mięso wieprzowe, drobiowe, wołowe, szynki, kiełbasy, drób 

Łączna cena oferty brutto:……………………………………………………………zł 

Słownie…………………………………………………………………………………… 

 

Pakiet  nr III * zamówienia –Pieczywo 

Łączna cena oferty brutto:……………………………………………………………zł 

Słownie…………………………………………………………………………………… 
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Pakiet  nr IV * zamówienia – Warzywa i owoce 

Łączna cena oferty brutto:……………………………………………………………zł 

Słownie………………………………………………………………………………… 

 

Pakiet  nr V * zamówienia – Ryby i mrożonki 

Łączna cena oferty brutto:……………………………………………………………zł 

Słownie…………………………………………………………………………………… 

 

Pakiet  nr VI * zamówienia – Pozostałe artykuły spożywcze 

Łączna cena oferty brutto:……………………………………………………………zł 

Słownie…………………………………………………………………………………… 

 

Pakiet  nr VII* zamówienia – Wyroby garmażeryjne  

Łączna cena oferty brutto:……………………………………………………………zł 

Słownie…………………………………………………………………………………… 

 

* Niepotrzebne skreślić – w przypadku braku oferty na dane zadanie. 

 

2. Oferujemy: 

a) termin płatności: 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 

Zamawiającemu. 

b)termin wykonania zamówienia: 02.01.2020r do 31.12.2020r. 

(z częściowym wyłączeniem okresu wakacyjnego, ferii oraz innych dni wolnych 

wynikających z organizacji roku szkolnego). 

 

3. Składam(y) niniejszą ofertę: 

 w imieniu własnym  

jako Sprzedawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

Brak zaznaczenia będzie oznaczał, że Sprzedawca składa ofertę w imieniu własnym. 

 

4. Oświadczamy, że: 

a) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

b) zobowiązujemy się do realizacji dostaw w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 
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zgodnie z załącznikiem nr 2. 

c) oferowane przez nas artykuły spożywcze będące przedmiotem zamówienia spełniają:  

wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a warunki 

określone w uproszczonej specyfikacji istotnych warunków  zamówienia, oraz  umowa, 

zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, 

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

przez Kupującego. 

 

6.Oferta :    

nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 

ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. 

U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.,) 

zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 

2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.,). Informacje te zawarte są i zabezpieczone  

Uzasadnienie (należy wykazać, ze zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa): 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Uzasadnienie można złożyć na osobnym podpisanym dokumencie. 

Zaznaczyć właściwe. Brak zaznaczenia będzie oznaczał iż Sprzedawca nie dołącza do OFERTY informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

7. W przypadku wybrania naszej oferty w celu zapewnienia skuteczności dostaw, składania 

zamówień, reklamacji, i innych uzgodnień osobami do kontaktów będą: 

 

Lp. Imię i nazwisko Nr telefonu 

komórkowego 

Nr telefonu  

stacjonarnego 

1.    

2.    
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3.    

 

8. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są następujące 

dokumenty/oświadczenia : 

1)Załącznik nr 1 – SIWZ  uproszczona 

2)Załącznik nr 1a – SIWZ – formularz oferta 

3) Załącznik nr 2 Umowa 

4) Załącznik nr 3- Klauzula informacyjna 

5) Załącznik nr 4- Oświadczenie o braku powiązań 

6)  Załącznik nr 5- Oświadczenie sprzedawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

9. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się go 

wykonać na wyżej wskazanych warunkach. 

 

 

 
  

Miejscowość i data  (pieczęć i podpis(y) osób(y) uprawnionych do 

reprezentacji Sprzedawcy lub Pełnomocnika) 

 
 

 

W przypadku wypełnienia druku oferta dla jednej części, uznaje się, iż Sprzedawca składa ofertę jedynie dla tej części. 

Kupujący uzna, że oferta została złożona tylko na tę część, na którą został wypełniony druk OFERTA.  
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OŚWIADCZENIE SPRZEDWACY 

  
 
 
 
___________________________________________________________________ 

 /nazwa SPRZEDAWCYy/ 

 

 
 

przystępując do zapytania ofertowego pn.  „ Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych 

do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie” 

 

 

___________________________________________________________________
_ 

/nazwa zamówienia/ 

 

 
 
Oświadcza, że: 

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,  

a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 
  

Miejscowość i data  (pieczęć i podpis(y) osób(y) uprawnionych do 

reprezentacji Sprzedawcy lub Pełnomocnika) 
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OŚWIADCZENIE SPRZEDAWCY (dotyczy wyłącznie pakietu NR 7 Wyroby 

garmażeryjne) 

  
 
 
 
___________________________________________________________________ 

 /nazwa SPRZEDAWCY/ 

 

 
 

przystępując do zapytania ofertowego pn.  „ Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych 

do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie” 

 

 

___________________________________________________________________
_ 

/nazwa zamówienia/ 

 

 
 

 

Jestem zobowiązany do  przechowywania próbek ze wszystkich przygotowanych  

i dostarczanych posiłków każdego dnia, przez okres 72 godzin w ilości 150 g, z oznaczeniem 

daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za 

pobieranie próbek.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Miejscowość i data  (pieczęć i podpis(y) osób(y) uprawnionych do 

reprezentacji Sprzedawcy lub Pełnomocnika) 

 
 

 

 


