Załącznik nr 1 do SIWZ

Pieczęć firmowa
Wykonawcy/Wykonawców

........................................
/miejscowość i data/

FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, znak: PSP.261.1.2017
o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 209.000 euro opublikowanym w BZP,
na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie
pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kunowie w 2018 roku”
My, niżej podpisani
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
działając w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie oświadczamy, że
zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami
postępowania, nie wnosząc żadnych zastrzeżeń.
2.OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę, jak niżej:
CZĘŚĆ I NAZWA ZADANIA:
CZĘŚĆ NR 1 - Mięso, wędliny, drób
CZĘŚĆ NR 2 - Warzywa, owoce,
kiszonki
CZĘŚĆ NR 3 - Mrożonki i przetwory
mrożone, ryby
CZĘŚĆ NR 4 - Nabiał, produkty
mleczne, jaja

CENA
ZAMÓWIENIA
NETTO

PODATEK
VAT

CENA
ZAMÓWIENIA
BRUTTO

CZĘŚĆ NR 5 - Artykuły
ogólnospożywcze
CZĘŚĆ NR 6 - Pieczywo i wyroby
piekarskie
RAZEM
W załączeniu szczegółowa oferta cenowa (wypełniony formularz asortymentowo-cenowy załączniki
nr 1.1 - 1.6 do SIWZ).

3. OŚWIADCZAMY, że termin płatności wynosi …………….. dni (patrz rozdz. XIII
SIWZ Kryteria oceny ofert).
(należy podać termin płatności. UWAGA: termin płatności nie może być krótszy niż 7 dni oraz nie
dłuższy niż 30 dni. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyższego punktu, Zamawiający uzna, że
Wykonawca proponuje termin płatności minimalny, czyli 7 dni.

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ.
5. AKCEPTUJEMY w pełni warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni.
7. OŚWIADCZAMY, ŻE oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca jest związany cenami artykułów do upływu terminu umowy, zgodnie
z istotnymi warunkami zamówienia.
9. OŚWIADCZAMY, ŻE składamy ofertę, w której wszystkie zaoferowane artykuły
wymienione w SIWZ i ofercie będą I gatunku oraz będą mieć aktualne terminy
przydatności do spożycia.
10. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do realizacji zamówienia w postaci sprzedaży oraz
sukcesywnego dostarczania artykułów żywnościowych w trakcie trwania umowy aż do jej
wygaśnięcia.
11. OŚWIADCZAM/Y, ŻE:
 przewiduje/my powierzenie podwykonawcom realizację zamówienia w części
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………....
(należy podać nazwy firm podwykonawców oraz zakres i wartość procentową zamówienia, którą
Wykonawca zamierza powierzyć realizacji podwykonawcy).

 nie przewiduje/my powierzenia podwykonawcom realizacji części zamówienia
(W przypadku gdy Wykonawca nie zaznaczy właściwej odpowiedzi lub nie wypełni powyższego punktu, Zamawiający
uznaje, że Wykonawca zamierza wykonać cały przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców)

12. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum* dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący:
…...................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

13. OŚWIADCZAMY, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na
stronach nr od ………… do ………. niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są
jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
…...................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
(W przypadku zastrzeżenia informacji i dokumentów proszę o wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp)

14. OŚWIADCZAM/ OŚWIADCZAMY , że Wykonawca jest * / nie jest * małym/
średnim przedsiębiorcą¹.
(w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej - rozdział VII art. 104-106
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.)

15. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z naszą ofertą, na warunkach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
16. Oświadczam, że wybór mojej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług - TAK/NIE².
Jeśli tak, obowiązek ten będzie dotyczył …………………………..… (nazwa/rodzaj
towaru usługi), a ich wartość netto będzie wynosiła………………………³.
Uwaga: W przypadku nieuzupełnienia przez Wykonawcę ww. punktu Zamawiający przyjmie, iż wybór oferty
nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

17. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy
kierować na adres:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu ………………………………., Nr faxu …………………………………………
e-mail do kontaktu: ………………………………………..

18. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Podpis Wykonawcy/Wykonawców
właściwe zaznaczyć „x”
* - niepotrzebne skreślić

1

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów
euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.
² Niepotrzebne skreślić
³ Oświadczenie dotyczy art. 91 ust. 3a Pzp, który ma zastosowanie przy: wewnątrzwspólnotowym nabyciu
towarów, wystąpieniu mechanizmu odwróconego obciążenia oraz imporcie usług lub imporcie towarów,
z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównaniu cen ofertowych
podatku VAT.

