
 

Załącznik nr 1  

 

 

pieczęć wykonawcy 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dostawy produktów spożywczych do Dziennego Domu Pobytu „ZACISZE” w Barcinie 

......................................., ....................................... 
    miejscowość  dnia 

Dane dotyczące wykonawcy*: 

Nazwa.......................................................................................................................................... 
Siedziba........................................................................................................................................ 
Nr tel..................................................................  Nr faksu........................................................... 
Adres e-mail................................................................................................................................. 
NIP............................................................   REGON..................................................................... 
Nr rachunku bankowego: ........................................................................................................... 

 
(*w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w 
imieniu wykonawcy oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za następującą cenę: 
   

 



 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Jedn. 
miary 

Cena 
jedn. 

(netto) 
w zł. 

Stawka 
podatku  VAT 

w % 

Cena 
Jedn.( brutto) 

w zł. 

Szacowana 
ilość 

Wartość 
( brutto )w zł. 

1. Cukier biały (kg) Kg.    120  

2. Budyń bez cukru ( 60g) Szt.    400  

3. Chrzan tarty 300g Szt.    15  

4. Herbata w torebkach czarna 100g Szt.  
 

  500  

5. Kakao (200g)  
 

Szt.  
 

  10  

6. Kawa zbożowa rozpuszczalna 
(150g) 
 

Szt.    15  

7. Ketchup łagodny ( 450 g) 
 

Szt.    96  

8. Kisiel bez cukru ( 77g) 
 

Szt.    300  

9. Mąka pszenna  typ 500 (kg) Kg.    
 

10  

10. Musztarda (180g -200g) Szt.   
 

 96  

11. Olej rzepakowy 100% rafinowany 
(1l) 

l.    10  

12. Dżem owocowy niskosłodzony 
(260g)   

Szt.    120  

13. Majonez  (280g)  Szt.    20  
 

14. Cukier puder (kg) Kg.    5  
 

15. Papryka konserwowa (0,9l) Szt.    24  



 

 

16. Brzoskwinie w syropie (850g) Szt.    48  
 
 

17. Pieprz mielony naturalny (20g) Szt.    15  
 

18. Sól spożywcza (kg) 
 

Kg.    10  

19. Galaretki owocowe (75g) 
 
 

Szt.    300  

20. Kawa mielona (250 g) 
 

Szt.    72  

21. Kawa rozpuszczalna (200 g) 
 

Szt.    35  

22. Jaja  (szt) Szt.    4800  

23. Mleko krowie 2%/ 3,2% (1l) 
 

Litrów    1000  

24. Masło 82%  (200g) 
 

Kg.    500  

25. Ser twarogowy półtłusty (kg) 
 

Kg.    40  

26. Ser żółty (kg) Kg.    40  

27. Ser topiony kostka kremowy (100g) Szt.    400  

28. Jogurt naturalny (150 g-180 g) Szt.    1200  

29. Jogurt owocowy (150g - 180 g) Szt.    4000  

30. Serek śniadaniowy naturalny (150g 
– 190 g) 

Kg.    
 

200  

31. Margaryna do smarowania 
pieczywa typu śniadaniowa, 
maślany smak lub równoważny 

Kg.    
 

50  



 

(450 g – 500 g) 

32. Serek śniadaniowy (130 g - 150 g) 
 

Kg.    160  

33. Cebula (kg) 
 
 

Kg.    20  

34. Pomidor (kg) 
 

Kg    100  

35. Ogórek świeży szklarniowy (kg) 
 

Kg    40  

36. Ogórek kwaszony (kg) 
 

Op.    14  

37. Jabłka (kg) 
 

Kg    200  

38. Mandarynki (kg) 
 

Kg    400  

39. Cytryny (kg) 
 

Kg    40  

40. Rzodkiewka ( pęczki) 
 

Szt.    60  

41. Sałata zielona (szt) 
 

Szt.    30  

42. Banany (kg) 
 

Kg.    300  

43. Arbuz (kg) 
 

Kg    20  

44. Papryka świeża (kg) 
 

Kg    10  

45. Chleb pszenno – żytni krojony 
(600g) 
 

Szt.    1200  



 

46. Chleb razowy/ żytni( 500g) 
 

Szt.    250  

47. Ciastka drobne (kg) 
 

Kg.    120  

48. Ciasto cukiernicze różne (kg) 
 

Kg.    250  

49. Drożdżówki 70g z nadzieniem  
 
 

Szt.    2400  

50. Kiełbasa krakowska (kg) 
 

Kg    60  

51. Polędwica sopocka drobiowa (kg) 
 

Kg    50  

52. Szynka drobiowa (kg) 
 

Kg    50  

53. Filet drobiowy wędzony (kg) 
 

Kg    50  

54. Szynka wieprzowa wędzona 
gotowana (kg) 
 

Kg    50  

55. Baleron wędzony (kg) 
 

Kg    50  

56. Pasztet wieprzowy (kg) 
 

Kg    15  

57. Pasztet drobiowy (kg) 
 

Kg    15  

58. Parówki drobiowe cienkie (kg) 
 

Kg    90  

59. Kiełbasa szynkowa (kg) Kg    40  

60. Parówki wieprzowe grube (kg) 
 

Kg    90  



 

61. Kiełbasa śląska (kg) Kg    90 
 

 

62. Kiełbasa Biała (kg) 
 

kg    90  

 

SUMA ŁĄCZNIE:     ……………………………………… zł brutto 

 

 

Pozacenowe kryteria oceny ofert: termin płatności faktury zaznaczyć TYLKO JEDEN termin. 

 14 dni 

 21 dni 

 30 dni 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez 

Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

 
Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte na stronach od ............ do ............ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku ……………….. oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 
 

Oświadczamy, że jesteśmy*: 

-  mikro przedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem** 



 

- dużym przedsiębiorstwem** 

 
* niepotrzebne skreślić 
** Zgodnie z art. 105 i 106 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zmianami): 
 
Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec 
jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. 
 
Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec 
jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. 
 

Oświadczamy, że zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części* 
zamówienia:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Powierzymy  wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile wiadome – podać firmy podwykonawców): 
:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
* (uzupełnić jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om lub wpisać NIE DOTYCZY) 
 
 
Informujemy, że*: 
-   wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 
- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  
w odniesieniu do następujących towarów/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………. zł netto**. 
 
* niepotrzebne skreślić 
** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego 
obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównaniu cen ofertowych podatku VAT 
 



 

Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić): 

1. ............................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................................. 

 …………………………………………………………………. 

(miejscowość i data)                                                                                                                                                                                                                           

(pieczęć i podpis osób wykazanych w  dokumencie                                                                                                                                                                                                                           

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

              


