
ZSP1/271/1/2017 

Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Krynicy-Zdroju 

Załącznik Nr 1 
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców:…………………………………………………………… 

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

Adres siedziby/zamieszkania jeżeli jest miejscem wykonywania działalności:………………... 

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

NIP:……………………………………………………………………………………………... 

REGON:………………………………………………………………………………………… 

TEL: ……………………………………………………………………………………………. 

FAX: ……………………………………………………………………………………………. 

E-mail: ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

GMINA KRYNICA-ZDRÓJ 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 

w Krynicy-Zdroju 

 

ul. Piłsudskiego 91 

33-380 Krynica-Zdrój 

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na dostawę artykułów żywnościowych dla 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Krynicy-Zdroju składamy ofertę: 

 

 na realizację części 1 zamówienia dostawa świeżych owoców i warzyw zobowiązując się 

do wykonania całości przedmiotu zamówienia za cenę w tym podatek VAT zgodnie 

z obowiązującą stawką: 

 

…………………………………………………………………………………………………zł 

 

Słownie złotych:………………………………………………………………………………... 

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

 

wynikającą z wypełnionego formularza asortymentowo-cenowego, który przedkładamy wraz 

z niniejszą ofertą. 

 

 na realizację części 2 zamówienia dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich 

zobowiązując się do wykonania całości przedmiotu zamówienia za cenę w tym podatek 

VAT zgodnie z obowiązującą stawką: 

 

…………………………………………………………………………………………………zł 

 

Słownie złotych:………………………………………………………………………………... 

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

 

wynikającą z wypełnionego formularza asortymentowo-cenowego, który przedkładamy wraz 

z niniejszą ofertą. 
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 na realizację części 3 zamówienia dostawa mrożonych ryb, owoców i warzyw 

zobowiązując się do wykonania całości przedmiotu zamówienia za cenę w tym podatek 

VAT zgodnie z obowiązującą stawką: 

 

…………………………………………………………………………………………………zł 

 

Słownie złotych:………………………………………………………………………………... 

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

 

wynikającą z wypełnionego formularza asortymentowo-cenowego, który przedkładamy wraz 

z niniejszą ofertą. 

 

 na realizację części 4 zamówienia dostawa produktów ogólnospożywczych oraz jaj 

zobowiązując się do wykonania całości przedmiotu zamówienia za cenę w tym podatek 

VAT zgodnie z obowiązującą stawką: 

 

…………………………………………………………………………………………………zł 

 

Słownie złotych:………………………………………………………………………………... 

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

 

wynikającą z wypełnionego formularza asortymentowo-cenowego, który przedkładamy wraz 

z niniejszą ofertą. 

 

 na realizację części 5 zamówienia dostawa mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego 

oraz wędlin zobowiązując się do wykonania całości przedmiotu zamówienia za cenę 

w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką: 

 

…………………………………………………………………………………………………zł 

 

Słownie złotych:………………………………………………………………………………... 

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

 

wynikającą z wypełnionego formularza asortymentowo-cenowego, który przedkładamy wraz 

z niniejszą ofertą. 

 

 na realizację części 6 zamówienia dostawa mleka i produktów mleczarskich 

zobowiązując się do wykonania całości przedmiotu zamówienia za cenę w tym podatek 

VAT zgodnie z obowiązującą stawką: 

 

…………………………………………………………………………………………………zł 

 

Słownie złotych:………………………………………………………………………………... 

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

 

wynikającą z wypełnionego formularza asortymentowo-cenowego, który przedkładamy wraz 

z niniejszą ofertą. 

 

1. Zamówienie wykonamy w terminie: od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 
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2. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności faktury do 30 dni od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 

 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do 

złożenia niniejszej oferty i wykonania zamówienia. 

 

4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty 

do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach.  

 

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert.   

 

6. Część/i zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/om (o ile 

dotyczy): 

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

 

7. Nazwa (firma) podwykonawcy/ców (o ile dotyczy): 

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

 

8. Informujemy, że: 

 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 

 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w odniesieniu do 

następujących towarów lub usług: 

.………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego) 

Wartość towarów lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego 

………………………………………………………………….. zł bez kwoty podatku. 

 

9. Oświadczam, że jestem: 

 mikroprzedsiębiorcą; 

 małym przedsiębiorcą; 

 średnim przedsiębiorcą. 

 

10. Oferta zawiera …………………. zapisanych i ponumerowanych stron. 

 

 

 

 

                                     , dnia                        2017 r.    ______________________ 
                 podpis osoby uprawnionej  


