
Załącznik nr 2 do SIWZ

POSTĘPOWANIE:  ZP/  61/D/PP5/17
                                                                                     

1. Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czeladzi
        (nazwa wykonawcy)

2. ul.Krótka 1
(adres)

41-253 Czeladź

3. 32 265 38 35
(tel. fax)

4.p5czeladz@o2.pl
(e-mail)

5. 271507594
(REGON)

6.  (jesteśmy /nie jesteśmy*) płatnikiem podatku VAT

7.625-20-44-974
                        (NIP)

FORMULARZ  OFERTOWY 
Niniejszym składamy ofertę na:

„Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych)
dla Przedszkola Publicznego nr5 w Czeladzi w okresie od 02. 01. 2018 r. do 31. 12 .2018”

Część A- WARZYWA , OWOCE ŚWIEŻE I PRZETWORZONE
Za cenę :

Netto
Podatek VAT

Brutto

Brutto słownie 
złotych

Część B - PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE
Za cenę :

Netto
Podatek VAT

Brutto

Brutto słownie 
złotych

Część C - RYBY I MROŻONKI
Za cenę :

Netto
Podatek VAT

Brutto

Brutto słownie 
złotych

Przedszkole Publiczne Nr5
w Czeladzi
im.Przyjaciół Jeżyka 
Tuptusia
ul.Krótka 1
41-253 Czeladź



Część D- POZOSTAŁE PRODUKTY SPOŻYWCZE, NABIAŁ, JAJA
Za cenę :

Netto
Podatek VAT

Brutto

Brutto słownie 
złotych

Część E- PIECZYWO
Za cenę :

Netto
Podatek VAT

Brutto

Brutto słownie 
złotych

Powyższe  wartości  wynikają  ze  szczegółowego wykazu  zamawianych  towarów żywnościowych,  których
ilość, cenę  i wartość  wykazano w zał. 2 A – 2 E ( w załączeniu właściwa Wycena przedmiotu zamówienia,
których oferta dotyczy)  
Zamawiający  wypełnia  te  z  w/w  tabel  w  stosunku  do  której  w  załączeniu  składa  wycenę  przedmiotu
zamówienia i tym samym w stosunku do jakiej części składa ofertę. Pozostałe  tabele mogą zostać skreślone
lub uzupełnione o zapis „nie dotyczy” 

czas reakcji na zgłoszenie i wymiana wadliwego towaru/ dowóz 
brakującego  (zamawianego wcześniej) nie dostarczonego  
towaru  

Zaznaczyć  proponowane 
znakiem „X”

1 Ponad 2 godziny do max 3 godzin
od zgłoszenia 

                    

2 Ponad 1 godzinę   do 2  godzin 
od zgłoszenia

3 do 1 godziny
od zgłoszenia

Czas reakcji   na zamówienie  (dot.  szczególnych  przypadków)
składane przez Zamawiającego w dniu w którym chce otrzymać
zamówienie  (dot.  asortymentu  nie  zamawianego  zgodnie  z
terminami  wskazanymi  w  szczegółowym  opisie  przedmiotu
zamówienia)

Zaznaczyć  proponowane 
znakiem „X”

Wykonawca nie zgłasza takiej gotowości 

Ponad 2 godziny do  max. 3  godzin
od zgłoszenia potrzeby dodatkowego asortymentu, bez względu na 
jego wartość

                  

Od 1 do 2  godzin 
od zgłoszenia potrzeby dodatkowego asortymentu bez względu na 
jego wartość

Oświadczenia:

1. Składamy niniejsza  ofertę  przetargową  we własnym  imieniu  /  w  imieniu  Wykonawców wspólnie



ubiegających się o udzielenie zamówienia ...................................................................*)     
    (nazwa lidera)

2. Niniejszym oświadczam, że:

a. zapoznałem się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i przyjmuję je bez zastrze-

żeń;

b. zapoznałem się z postanowieniami wzoru umowy (załączonego do SIWZ) i przyjmuję go bez za-

strzeżeń;

c. w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawar-

tych w   SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego

d. przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia

e. jestem  związany  niniejszą  ofertą  przez  okres  30  dni,  licząc  od  dnia  składania  ofert  podanego

w SIWZ;

f. oferujemy  sukcesywne wykonywanie  przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ, 

g. przedmiot zamówienia wykonamy:  sami / z udziałem podwykonawców*,

h. podwykonawcom zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia (wypełnić jeśli dotyczy):

L.p. Nazwa części zamówienia Nazwa PODWYKONAWCY

    i. Oświadczamy na  podstawie art.  8 ust.  3 ustawy Pzp,  że  wskazane poniżej  informacje zawarte  
w  ofercie  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom
postępowania.

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
Strony w ofercie wyrażone cyfrą

od do

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów :…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………

*) niepotrzebne skreślić

3. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję)i:

 Mikroprzedsiębiorstwo

 Małe przedsiębiorstwo

 Średnie przedsiębiorstwo

Powyższa informacja  (punkt 3) nie stanowi treści oferty.

W załączeniu : 

 „Wycena Przedmiotu zamówienia ” – załączniki  do SIWZ od  nr 2 A do 2 E (właściwy wykaz);

.........................., dnia ...................... ...............................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy



i 
Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1)   zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2)   osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający 
równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat 
nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1)   zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2)   osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający 
równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat 
nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1)   zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2)   osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający 
równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat 
nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.


