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Nr sprawy ZP/2375/10/DŻ/2020     Załącznik nr 1do SIWZ 

 

 

 
 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

na sukcesywną dostawa mięsa, wędlin, wyrobów wędliniarskich oraz drobiu do SP ZOZ Sanatorium 

Uzdrowiskowego „Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju 

 

 

Nazwa zamawiającego: 

 

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju 

 ul. Okrzei 1 

57-350  Kudowa-Zdrój 

 

Dotyczy: oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Sukcesywną dostawa mięsa, 

wędlin, wyrobów wędliniarskich oraz drobiu do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego „Bristol” 

MSWiA w Kudowie-Zdroju”. 

 

Nazwa wykonawcy: 

 

Ja (my), niżej podpisany (ni) ......................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz: ....................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 

 

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

(adres siedziby wykonawcy) 

REGON: ...................................................................................................................................................  

Numer NIP:  ............................................................................................................................................. 

Numer faxu: ........................................................ Tel…........................................................................... 

E-Mail:  .................................................................................................................................................... 

 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

na: „Sukcesywną dostawa mięsa, wędlin, wyrobów wędliniarskich oraz drobiu do SP ZOZ 

Sanatorium Uzdrowiskowego „Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju” oferuję wykonanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za łączną 

cenę: 

1) Część nr 1  -  dostawa mięsa wołowego, wieprzowego, wędlin wieprzowych, wyrobów 

wędliniarskich oraz wędlin drobiowych: /* 

a) cena oferty: 

cena netto oferty ................................................................................................................ 

wartość podatku VAT ................................................................................................. 

Cena brutto oferty .................................................................................................................. 

(słownie: .............................................................................................................................) 

………………………………… 
                      (podpis wykonawcy) 
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b) termin płatności ………………… dni. (wpisać liczbę całkowitą). 

 

Uwaga: 

Minimalny termin płatności 14 dni. 

Za termin płatności 30 dni i więcej zostanie przyznana maksymalna ilość punktów tj. 40 pkt; 

c) ceny jednostkowe produktów określa formularz cenowy zał. nr 2 do SIWZ stanowiący załącznik do 

oferty. 

2) Część II.  - dostawa drobiu świeżego:  /* 

a) cenę: 

Cena netto ........................................................................................................................... 

(słownie zł:...............................................................................................................................) 

podatek VAT ……………..…. zł.  

Cena brutto ........................................................................................................................ 

(słownie zł: ..............................................................................................................................) 

b) termin płatności ………………… dni. (wpisać liczbę całkowitą). 

Uwaga: 

Minimalny termin płatności 14 dni. 

Za termin płatności 30 dni i więcej zostanie przyznana maksymalna ilość punktów tj. 40 pkt; 

c) ceny jednostkowe produktów określa formularz cenowy zał. nr 2 do SIWZ stanowiący załącznik 

do oferty. 

2. Składając ofertę informuję zamawiającego, że wybór oferty będzie*/nie będzie* prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, 

podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania ………………………..………………., oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty 

podatku ……………………………………. 

Jeżeli wykonawca nie skreśli wybranej opcji to zamawiający uzna, że złożona oferta nie prowadzi 

do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) cena oferty obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

2) cena oferty uwzględnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w SIWZ i jej załącznikach 

oraz obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia;  

3) zapoznałem się ze SIWZ i postawionymi w niej wymaganiami i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz, 

że uzyskałem informacje konieczne do przygotowania oferty; 

4) akceptuję wzór umowy. Przedmiot umowy jest zgodny z przedmiotem zamówienia. Zobowiązuję się 

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim zapisanych, w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

5) akceptuję termin realizacji zamówienia tj. 12 m-cy (od 23.01.2021 r. do 22.01.2022 r.). 

6) oświadczam, że pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do 

składania ofert; 

7) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

………………………………… 
                      (podpis wykonawcy) 
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z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.** 

8) sposób reprezentacji spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (jeżeli 

dotyczy): 

………………………………………………………………………………………… 
(wypełniają tylko przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja) 

9) oświadczam, że jestem  (właściwy wybór należy zaznaczyć wpisując w pole prostokąta znak X): 

 małym przedsiębiorcą  

 średnim przedsiębiorcą 

4. Do oferty załączam(y) n/w dokumenty: 

1) formularz cenowy – wg. zał. nr 2 do SIWZ; 

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa art. 25a ust. 1 

dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - wg. wzoru stanowiącego zał. nr 4; 

3) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu art. 25a ust. 1  dotyczące przesłanek wykluczenia 

z postępowania –  wg. zał. nr 5; 

4) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 22a Pzp, wraz z ofertą składa zobowiązanie podmiotu trzeciego, służące wykazaniu 

udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 

ustawy Pzp, stanowi potwierdzenie, że określony potencjał dla wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu został wykonawcy faktycznie udostępniony wg. zał. nr 8 do SIWZ (jeżeli 

dotyczy); 

5) Pełnomocnictwo  złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy); 

a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie  z właściwego rejestru 

– pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, 

b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez 

upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do 

reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 

6) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia wymienione 

w pkt  3,  składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeżeli dotyczy); 

7) na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) wskazuję nazwę i numer postępowania 

(oznaczenie sprawy) o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenia lub dokumenty, 

o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, 

w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 

97 ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp; 
(należy wypełnić, jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności 

oświadczenia lub dokumentów przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp) 

 

Nazwa postępowania 
Numer postępowania 

(oznaczenie sprawy) 
Określenie oświadczeń lub dokumentów 

   

   

 

 

………………………………… 
                      (podpis wykonawcy) 
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8) Inne: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Zastrzeżenie wykonawcy 

 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Inne informacje wykonawcy:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

* niepotrzebne skreślić 

** - w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
 

 

 

_____________________                             __________________________________________ 

       (Data, miejscowość)                                                                  (pieczęć i podpis wykonawcy) 


