
                                                                                                                              Załącznik nr 1
...............................................................................................
Nazwa oferenta
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Adres
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Telefon, fax
………………………………………………………………
NIP
………………………………………………………………
REGON

Szkoła Podstawowa
                                                                                                    im.6 Pomorskiej Dywizji Piechoty 
                                                                                                              w Karlinie
                                                                                                    ul. Traugutta 2
                                                                                                    78-230 Karlino.

                                                               OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę zgodnie z 
przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku 
(t.j. Dz. U. 2016 r. , poz. 1020 z późniejszymi zmianami)  na zakup i  dostawę artykułów 
spożywczych dla stołówki  Szkoły Podstawowej  
w Karlinie w okresie od 1 września 2017r do 30 sierpnia 2018r. 

1. Oferujemy wykonanie następujących dostaw objętych zamówieniem za cenę :

- pakiet nr 1- artykuły ogólnospożywcze różne, nabiał i przetwory, jaja ………………zł. brutto
słownie: ……………………………………………………………………………………...........
 netto …..................   słownie  ….................................................................................................... .

- pakiet nr 2 – makarony, kasze, przyprawy, mrożonki        .......................................zł. brutto
słownie: ..........................................................................................................................................
  netto ….................   słownie  …................................................................................................... .

- pakiet nr 3 - pieczywo ………………………….. zł. brutto
słownie: ……….............................................................................................................................. .
  netto  …................... słownie  …................................................................................................. .

- pakiet nr 4 – warzywa, owoce, ziemniaki     ............................................... zł. brutto
słownie: ..........................................................................................................................................
  netto  …....................słownie  …................................................................................................. .

- pakiet nr 5 – mięso, drób, przetwory,     ..................................................... zł. brutto
słownie: ........................................................................................................................................... .
  netto ….................... słownie  …................................................................................................... .

- pakiet nr 6- ryby  ………………………….. zł. brutto
słownie: ……….............................................................................................................................. .
  netto  …................... słownie  …................................................................................................. 



zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w zał. nr 2 do SIWZ -Formularz cenowy.

2. Dostawy będą realizowane w terminie wskazanym w SIWZ. Zgłoszenie zapotrzebowania nastąpi
telefonicznie lub faxem w dniu poprzedzającym dzień planowanej dostawy do godz.11.00.
3. Termin płatności 14 dni od daty  otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT przez 
Zamawiającego ( zgodnej co do zamówionej ilości, oraz cen jednostkowych brutto). 
Sposób zapłaty - polecenie przelewu .
4. Podane w ofercie ceny brutto  będą stałe przez cały okres trwania umowy.
5. W czasie trwania sprzedaży promocyjnej artykułów objętych ofertą przetargową, zobowiązujemy
się do sprzedawania Zamawiającemu tych artykułów po cenach promocyjnych, jeżeli są niższe
od przetargowych, przez cały okres trwania promocji.
6. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia 
i realizacji przyszłego świadczenia umownego;
7. Oświadczamy, że pozostajemy związani ofertą na okres 30 dni zgodnie z warunkami zawartymi 
w SIWZ;
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy żadnych uwag, a w 
przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę, w terminie i miejscu zaproponowanym przez 
Zamawiającego;
10.Oświadczamy, że wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej 
ofercie są kompletne, prawdziwe i rzetelne.
11. Oświadczamy, że wdrażamy system bezpieczeństwa żywności HACCP.
12. Integralną częścią oferty są załączniki:

1. ........................................................................................................................................
2 ...........................................................................................................................................
3 ...........................................................................................................................................
4 ...........................................................................................................................................

                                                                                                     
.........................................                                                …........................................................
                                                                                          podpis oferenta lub upoważnionego
( miejscowość  i data )                                                                                przedstawiciela


