
Załącznik nr 1 do SIWZ  
 

OFERTA 
 
Odpowiadając na  ogłoszenie  w  sprawie  zamówienia  publicznego, zgodnie  z 
przepisami  ustawy  z  dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień  publicznych 
(tekst jednolity  Dz.U. Z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.), którego   
przedmiotem  jest: 
 

„Przygotowanie, dowiezienie i wydanie posiłków w placówkach 
oświatowych  na terenie gminy Rozogi w roku szkolnym  

2010/2011” 
 

Nazwa i adres  Wykonawcy: 

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

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

Tel. Fax:  …........................................................................................... 

Oferujemy  wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i 

określonymi w Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  warunkami 

I. Cenę  netto  za 1 posiłek (zupa) ….......................................................zł. 

          Słownie: ( …........................................................................................... ) 

          powiększoną o podatek  VAT  w wysokości  …............% 

          t.j.  Kwotę  …....................................................... zł. 

          Słownie:( …..............................................................................................) 

          Cena oferty brutto za 1 posiłek: (zupa)  ….............................................. zł. 

          Słownie: ( …..............................................................................................) 

 

II.  Cenę  netto  za 1 posiłek (II danie) …..................................................zł. 

 Słownie: ( …........................................................................................... ) 

 powiększoną o podatek  VAT  w wysokości  …............% 

 t.j.  Kwotę  …....................................................... zł. 

 Słownie:( …..............................................................................................) 

 Cena oferty brutto za 1 posiłek: (II danie)  …................................... zł. 

 Słownie: ( …..............................................................................................) 



 
1. Termin  wykonania  02 września 2010 r.  do  23 czerwca 2011 r. 

2. Oświadczamy, Ŝe: 

- w cenie ofert zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

-  zapoznaliśmy się z treścią SIWZ  i  nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz 

przyjmujemy warunki w niej zawarte; 

-  uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 

- w przypadku wyboru ofert, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Przystępując do udziału w postępowaniu, oświadczamy równieŜ, Ŝe: 

-  jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z 

wymogami ustawowymi, 

-  posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia prac lub czynności, jeŜeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

-  dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a takŜe potencjałem 

ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania 

danego zamówienia, 

-  znajdujemy  się w sytuacji  finansowej  zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie  art.24 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Integralną częścią  oferty są:  ( wykonawca moŜe zastosować inną kolejność 

załączników): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



L.p. Nazwa  dokumentu Numer załącznika 

1 Oświadczenie o spełnieniu warunków na 
podstawie art.22 ust.1  ustawy – Prawo 
zamówień publicznych 

 

2 Oświadczenie wykonawcy, Ŝe nie podlega on 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie art.24 ust. 1 i 2  
ustawy – Prawo zamówień publicznych 

 

3 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub 
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

 

4 Dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby, które 
będą wykonywać zamówienie posiadają 
wymagane uprawnienia, jeŜeli i ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień. 

 

5 Pozwolenia od sanepidu na przygotowanie 
posiłków (m.in. dokument potwierdzający 
odbiór przez sanepid pomieszczeń do 
przygotowywania posiłków). 

 

6 Wykaz niezbędnych do wykonywania 
zamówienia pojazdów, jakie posiada 
Wykonawca. 

 

7 Inne, w tym: 
- kopia referencji od usługobiorców,  
  instytucji gdzie realizowana była tego typu   
  usługa, 
- opis zaplecza wraz z wyposaŜeniem  
  (oświadczenia Wykonawcy) 

 

 
• niepotrzebne skreślić 

                                                             
                                                              
                                                                      …...................................................... 
                                                                               data i podpis Wykonawcy 


