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Załącznik nr 1 

 

 

………………………………………….. 
 (Miejscowość, dnia)  

 
Numer sprawy DŻ-2310-02/2022 

 
 

F O R M U L A R Z   O F E R T Y 
 
 

na udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej kwoty 25.000 zł netto a poniżej kwoty 
130.000 zł netto. 

 

Pełna nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………… 

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

Adres: ……………………………………………………………………………………………………. 

NIP ………………………………………………………………………………………………………... 

Nr telefonu, faksu: …………………………… Mail: …………………………………………………… 

 

1. Odpowiadając na zapytanie ofertowe SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Bristol MSWiA 

w Kudowie-Zdroju z dnia  14.03.2022 r. na zadanie pn.: 

Dostawa owoców i warzyw świeżych, nr sprawy DŻ-2310-02/2022. 

W ilości: 

 

Lp. Nazwa produktu Jm Ilość 
Cena 
jedn/ 
netto 

Wartość 
netto 

Vat Wartość 
VAT-u 

Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6x7 9=6+8 

  warzywa świeże               

1 burak czerwony; klasa „ekstra”, o średnicy 10-12 cm kg 600           

2 cebula; klasa „ekstra”, o wielkości 5 - 8 cm kg 500           

3 cukinia; klasa „ekstra”, o długości 25 - 30 cm kg 40           

4 czosnek; klasa „ekstra” kg 30           

5 kapusta biała; klasa „ekstra”  kg 300           

6 kapusta biała młoda; klasa „ekstra”  szt 30           

7 kapusta czerwona; klasa „ekstra” kg 80           

8 kapusta czerwona młoda; klasa „ekstra” szt 10           
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9 kapusta pekińska; klasa „ekstra”  kg 140           

10 kapusta włoska; klasa „ekstra” kg 10           

11 koper zielony; klasa „ekstra” szt 1300           

12 marchew; klasa „ekstra”, o długości 15 - 20 cm kg 1000           

13 natka pietruszki; klasa „ekstra” szt 1300           

14 
ogórek świeży "gruntowy" (do kiszenia); klasa 
„ekstra”, o długości 5 - 12 cm 

kg 10           

15 
ogórek świeży długi "szklarniowy"; klasa „ekstra”, o 
długości 25 - 30 cm 

kg 450           

16 
papryka czerwona; klasa „ekstra”- o wadze  
200-300g / szt 

kg 140           

17 
papryka zielona; klasa „ekstra”- o wadze  
200-300g / szt 

kg 140           

18 
papryka żółta; klasa „ekstra”- o wadze  
200-300g / szt 

kg 20           

19 pieczarki; klasa „ekstra”  kg 100           

20 
pietruszka korzeń; klasa „ekstra”, o długości  
10 - 15 cm 

kg 450           

21 pomidory; klasa „ekstra”, o wadze 150 - 170 g / szt. kg 1600           

22 
por; klasa „ekstra” - o długości 40 - 50 cm, średnicy 
2 - 5 cm 

kg 170           

23 rzodkiew biała sopel; klasa „ekstra” kg 200           

24 
rzodkiewka; klasa „ekstra”, kuliste o średnicy  
35 - 45 mm, pęczek 400 g 

szt 1600           

25 
sałata lodowa; klasa „ekstra”, o wadze  
300 - 500g / szt 

szt 500           

26 sałata zielona masłowa; klasa „ekstra” szt 1400           

27 
seler korzeniowy; klasa „ekstra”, o średnicy  
8 - 10 cm 

kg 500           

28 szczypior; klasa „ekstra”, o długości łodygi do 35 cm szt 500           

29 ziemniak młody; klasa „ekstra” kg 2700           

30 ziemniak późny; klasa „ekstra” kg 3500           

                  

  owoce świeże               

1 arbuz; klasa „ekstra” kg 120           

2 banany; klasa „ekstra”, o długości ok 18 - 20cm kg 15           

3 
brzoskwinie; klasa „ekstra”, o wielkości 120 - 170 
g/szt. 

kg 10           
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4 cytryny; klasa „ekstra”, o wielkości 8 - 10 cm kg 140           

5 grejpfrut; klasa „ekstra” kg 10           

6 gruszki; klasa „ekstra” kg 10           

7 
jabłka deserowe; klasa „ekstra”, o wielkości  
150 -170 g / szt 

kg 1500           

8 
jabłka kompotowe; klasa „ekstra”, o wielkości  
100 -120g / szt. 

kg 400           

9 kiwi; klasa „ekstra”, o wadze 80 - 100 g / szt.  kg 30           

10 mandarynki; klasa „ekstra”, o średnicy 4 - 6 cm kg 10           

11 melon; klasa „ekstra” kg 20           

12 nektarynki; klasa „ekstra”, o wielkości 100 - 150 g/szt. kg 20           

13 pomarańcze; klasa „ekstra”, o średnicy 6 - 8 cm kg 100           

14 truskawki; klasa „ekstra” kg 10           

                  

  wrzywa kiszone               

1 kapusta kiszona kg 200           

2 ogórki kiszone kg 140           

  RAZEM               

 

 

* klasa „ekstra” – produkty całe, zdrowe, nieuszkodzone, niezwiędnięte; nie dopuszcza się 

produktów z objawami gnicia lub zepsucia, które czynią je niezdatnymi do spożycia; czyste, wolne 

od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych; wolne od szkodników; wolne od uszkodzeń 

spowodowanych przez szkodniki; bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego; bez obcych 

zapachów i/lub smaków; dostatecznie rozwinięte i odpowiednio dojrzałe, o właściwym kolorze; 

wszystkie sztuki w partii o zbliżonej wielkości. 

 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, za kwotę: 

netto: ................................. zł  

podatek VAT .................... %  

Brutto: ............................... zł  

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

...................................................................................................................................) 
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3. Termin realizacji zamówienia: od 01.04.2022 r. do 31.07.2022 r. 

4. Jako Wykonawca oświadczam, że: 

1) podana cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia; 

2) jestem związany ofertą przez 30 dni; 

3) akceptuję projekt umowy; 

4) zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego; 

5) 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 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; * 

6) dostawy będę realizował własnym transportem (nie kurierem). 

5. Do kontaktu z Zamawiającym wyznaczam: …………………………………………………. 

Tel. ………………………………. Fax. ……………………… mail. …………….…………… 

6. Załączniki:  

1) kserokopia aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego do występowania w obrocie 

prawnym; 

2) wypełniony i parafowany projekt umowy. 

 

* 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). 

 

 

 

 

 

…………………………………   .............................................................. 
              (Miejscowość, data)         (podpis i pieczątka Wykonawcy) 


