
Załącznik nr 1 do SWZ 

OFERTA 
złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawy produktów żywnościowych 
do stołówki Internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze w 2022 roku” 
ILO.26.7.2021.ZZ, z podziałem na części.  

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę: 
.......................................................................................................................................................... 

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

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

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, w sposób opisany w SWZ, w zakresie 
dotyczącym (wypełnić właściwe): 

1) Części I – Produkty mleczarskie, za następującą cenę: 
 

Wartość brutto oferty: …………………………………………… zł (………% VAT) 

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

Oświadczamy, że termin płatności wynosi: ……………. dni 

2) Części II – Warzywa, owoce, warzywa przetworzone, cytrus, za następującą cenę: 
 

Wartość brutto oferty: …………………………………………… zł (………% VAT) 

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

Oświadczamy, że termin płatności wynosi: ……………. dni 

3) Części III – Mrożonki –warzywa, owoce, ryby, za następującą cenę: 
 

Wartość brutto oferty: …………………………………………… zł (………% VAT) 

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

Oświadczamy, że termin płatności wynosi: ……………. dni 

4) Części IV – Mięso i wyroby mięsne, wędliny, za następującą cenę: 
 

Wartość brutto oferty: …………………………………………… zł (………% VAT) 

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

Oświadczamy, że termin płatności wynosi: ……………. dni 

5) Części V – Produkty ogólnospożywcze i jaja kurze, za następującą cenę: 
 

Wartość brutto oferty: …………………………………………… zł (………% VAT) 

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

Oświadczamy, że termin płatności wynosi: ……………. dni 

6) Części VI – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie,  za następującą cenę: 
 

Wartość brutto oferty: …………………………………………… zł (………% VAT) 

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

Oświadczamy, że termin płatności wynosi: ……………. dni 



Wykonawca jest mikro/ małym/ średnim*) przedsiębiorcą – Tak/ Nie*)
 
 

mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 2 mln. EUR; 
małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 10 mln. EUR. 
średnie przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo, które zatrudniają mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie 
przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. 

OŚWIADCZENIA 
Oświadczam/-y, że: 
1) powyższe ceny zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru 

niniejszej oferty; 
2) oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SWZ wraz z załącznikami,  

jest dobrej jakości, dopuszczony do obrotu, a także posiada wszelkie wymagane dokumenty; 
3) zapoznałem/-liśmy się z warunkami określonymi w SWZ, w tym z warunkami płatności i nie 

wnoszę/-simy do nich zastrzeżeń; 
4) zdobyłem/-liśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty oraz 

nie zgłaszam/-y żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia; 
5) zapoznałem/-liśmy się i akceptuję/-my bez zastrzeżeń załączony do SWZ wzór umowy 

stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ i zobowiązuję/-emy się w przypadku wyboru mojej/naszej 
oferty do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ,  
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

6) uważam/-y się za związanego/-ych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert; 

7) upewniłem/-liśmy się co do prawidłowości i kompletności naszej oferty oraz ceny - cena 
oferty brutto w PLN zawiera należny podatek VAT; 

8) wypełniłem/-liśmy wszelkie obowiązki wynikające z Rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem/-liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  
w niniejszym postępowaniu.**); 

9) zamówienie zrealizuję/-emy samodzielnie/ przy udziale podwykonawców*) 
Podwykonawcą będzie (wpisać nazwę i dane adresowe): …………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………….… 

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………….… 

Informuję/-emy, zgodnie z art.225 ust.1 Ustawy Pzp, że wybór oferty będzie/ nie będzie*) 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

Lp. 
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 

lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
obowiązku podatkowego u Zamawiającego 

 

Wartość towaru lub usługi bez 
podatku od towarów i usług 

   

 



Dane kontaktowe Wykonawcy: 
adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

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

adres e-mail, na który będzie wysyłana korespondencja: 

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

adres skrzynki ePUAP: .................................................................................................................... 

osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: 

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

numer telefonu: ................................................................................................................................ 

 
Oświadczam/-y, że zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego 
jestem/-śmy świadomy/-i odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz 
świadomy/-i odpowiedzialności karnej (m.in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks karny) oświadczam/-y, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny 
i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty. 
 
 
 
 
 
..............................., dn. .........................  ....................................................................... 

Podpis osoby/-ób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*) niewłaściwe skreślić 

**) w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego do-tyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 
Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie). 

 
Informacja dla Wykonawcy: 
Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz  
z dokumentem/-ami potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. 


