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Załącznik nr 1 
 
 

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

Numer sprawy DŻ-2310-01/2023 
 

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

na udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej kwoty netto 50.000 zł a poniżej kwoty 
netto 130.000 zł. 

 

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

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

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

NIP …………………………………………………………  REGON ……………………………………………...................................... 

Nr telefonu, faksu: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail do komunikacji między zamawiającym a wykonawcą: ………………………………………………….………………… 

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

w Kudowie-Zdroju z dnia 18.01.2023 r. na zadanie pn.: Sukcesywna dostawa pieczywa 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

 

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 

1 
chleb pszenno-żytni 
"baltonowski", 
krojony 

kg 3500           

2 

chleb żytni razowy, 
zawartość mąki 
żytniej min. 70%, 
krojony 

kg 870          

3 

chleb słonecznikowy, 
zawartość 
słonecznika min. 8%, 
krojony 

kg 2000           

4 
chleb graham, 
krojony 

kg 1800           

5 
chleb pszenny, 
krojony 

kg 210           

6 bułka grahamka 100g szt 300           

7 bułka pszenna 50g szt 1000           

Razem:         
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3. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, za kwotę: 

netto: ................................. zł      podatek VAT .................... %  

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

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

4. Termin płatności 30 dni.  

5. Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy: od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r. 

6. Wykonawca oświadcza, że: 

1) spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym; 

2) nie podlega wykluczeniu z postępowania; 

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

4) jest związany ofertą przez 30 dni; 

5) akceptuje termin realizacji zamówienia; 

6) akceptuje projekt umowy; 

7) zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego; 

8) wypełnił 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 
pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;** 

9) dostawy będzie realizował własnym transportem (nie kurierem); 

10) dostawy będzie realizował w następujące dni tygodnia: codziennie, z wyjątkiem niedziel i świąt, 
w godzinach 6:00 – 6:15 

7. Wykonawca oświadcza również, że nie jest: 
1) obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;  
2) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio 

w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub 
organów z siedzibą w Rosji;  

3) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:  
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą 

w Rosji lub  
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub 

pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, 
podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,  

4) żaden z jego podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności wykonawca polega, 
w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej z 
powyższych kategorii podmiotów. 

8. Jako wykonawcy składający ofertę wspólną (konsorcjum*/ spółka cywilna*) oświadczamy 
następująco *:  
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Następujące usługi  wykonają następujący wykonawcy w następującym zakresie :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać zakres)  

wykona/ją: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
          (wskazać nazwę wykonawcy lub wykonawców w ramach konsorcjum/ spółki cywilnej, składający ofertę) 
 

9. Informuję, że odpis z Krajowego Rejestru Sądowego* lub informację z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej* można pobrać ze strony internetowej:  

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

(wykonawca podaje link do strony) 

10. W przypadku złożenia oferty wspólnej, informację wymienioną w ust. 9  składa każdy 
z konsorcjantów. 

11. Do kontaktu z Zamawiającym wyznaczam: ………………………………………………………..………………………. 
      (nazwisko i imię) 

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

 

 

 
* 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). 

 
 
 
 
 

.............................................................. 
(podpis i pieczątka Wykonawcy) 


