
Załącznik nr 1 do SIWZ    
Nr: DPS.IV-3435/01/2015 

 

 

 

 

FORMULARZ  OFERTY 

 

Nazwa Wykonawcy  

Adres:   

TEL./FAX:  

e-mail:  

REGON:  

NIP:  

 
składa ofertę dla Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na:  
usługę przygotowania i dostarczania posiłków dla Domu Pomocy Społecznej w Rzetni 
Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia za cenę:  
 
KALKULACJA KOSZTÓW: 

Cena netto – ŚNIADANIE Podatek VAT w zł. Cena brutto - ŚNIADANIE 

  
……………………..zł 

   
……………………..zł 

 
  ……………………..zł 

 

Cena netto – OBIAD Podatek VAT w zł. Cena brutto - OBIAD 

  
……………………..zł 

   
……………………..zł 

  
 ……………………..zł 

 

Cena netto – KOLACJA Podatek VAT w zł. Cena brutto - KOLACJA 

  
……………………..zł 

   
……………………..zł 

   
……………………..zł 

 

                    Cena netto – Posiłek                    
                                     dodatkowy 

                         Podatek VAT w zł. 
                  Cena brutto - Posiłek  
                                    dodatkowy 

 
 ……………………..zł 

   
……………………..zł 

 
  ……………………..zł 

 

 

 

 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 



RAZEM: 

Cena netto jednego pełnego 
wyżywienia dziennego 

(śniadanie + 
obiad + kolacja + posiłek 

dodatkowy) 

Podatek VAT w zł. 

Cena brutto jednego pełnego 
wyżywienia dziennego 

(śniadanie + 
obiad + kolacja + posiłek 

dodatkowy) 

 

 ……………………..zł 

 

  ……………………..zł 

   

……………………..zł 

 
OFEROWANY TERMIN PŁATNOŚCI: ………… 
 
Wykonawca oświadcza, że: 
1. Cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z prawidłową  realizacją zamówienia. 
2. Zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz z załącznikami stanowiącymi jej 

integralną część oraz (jeżeli wpłynęły zapytania od wykonawców w terminie przewidzianym do ich 
składania) wyjaśnieniami złożonymi przez Zamawiającego na pytania, które wpłynęły w trakcie 
prowadzonego postępowania i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń. 

3. Uważa się  związany niniejszą ofertą na czas wskazany w  SIWZ. 
4. W przypadku wyboru oferty zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze 

umowy, załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie określonym 
przez Zamawiającego. 

5. Przedmiot umowy zobowiązuje się wykonać: 
     a)  we własnym zakresie 
     b) korzystając z usług podwykonawcy *  

*niepotrzebne skreślić 
6. Oświadczam, iż będę/nie będę polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,  
     osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów* 
     *niepotrzebne skreślić 
7. Oświadczam(my), iż niniejszą ofertę składam(my) jako właściciel (właściciele) firmy/osoba (osoby) 

reprezentująca właściciela/osoba(osoby) reprezentujące podmiot *  
     *niepotrzebne skreślić 
     W przypadku złożenia oferty przez osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę należy do oferty       
     dołączyć dokument, który potwierdza możliwość reprezentacji (np. pełnomocnictwo, KRS).  

Termin wykonania, warunki gwarancji,  płatność – zgodnie z postanowieniami SIWZ. 
Jako załączniki do niniejszej oferty składamy: 
1) .......................................................... 

2) .......................................................... 

3) .......................................................... 

4) .......................................................... 

5) .......................................................... 

6) …………………………………………………………… 

7) …………………………………………………………… 

8) …………………………………………………………… 

 
 
                                                                        ………………………………………………................................................................ 
        (Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 


