
 
 

 Załącznik nr 1  do SIWZ 

 

 
 
 

pieczęć wykonawcy 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
na 

Wykonanie usługi cateringowej dla Dziennego dla Domu Pobytu „ZACISZE” w Barcinie 
 

......................................., ....................................... 

miejsce                   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 

 

1. CENA BRUTTO DZIENNEGO WYŻYWIENIA  

Kwota netto ……………………… zł (słownie: ……………………………………………………………….zł) 

VAT …………………………………… zł (słownie: ……………………………………………………………… zł) 

Kwota brutto ……………………..zł(słownie: …………………………………………………………….….zł)  

 
Powyższa cena została skalkulowana w oparciu o cenę brutto jednego posiłku – obiadu  dwudaniowego 
…………………………… zł brutto (słownie: .............................................................) 

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

 14 dni 

 21 dni 

 30 dni 

 
Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą, co najmniej 30 dni licząc od daty upływu 
terminu składania ofert.  
 
Oświadczam, że zdobyłem wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty  
i świadczenia usług.   
 



 
 

Oświadczam, że zapoznałem 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. 
 
Oświadczam, 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. 
 
Oświadczam, że jesteśmy*: 
-  mikro przedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem** 
- dużym przedsiębiorstwem** 
 
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. 

 

Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części* 
zamówienia:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Powierzam  wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile wiadome – podać 
firmy podwykonawców): :…………………………………………………………………………………………………………………… 
* (uzupełnić jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om) 

Informuję, 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 

 
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat złożonej oferty jest: ........................................................ 
 telefon .............................................................................       fax .........................................................................  
 
Korespondencję związaną ze złożoną przeze mnie ofertą proszę kierować na adres:  ...........................................  
nr telefonu ............................................................... nr faksu .................................................................................  
 Oferta moja składa się z ........... stron kolejno ponumerowanych od nr ........ do nr ............  
       

Data: ...............................................      
 .............................................                             

                                                                                                                              podpis  Wykonawcy  
  

 * 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) 


