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Nr sprawy: KS.272.2.2013 ZAŁĄCZNIK NR 10 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

OFERTA z dnia ........................... 2013 r. 
 

Nazwa i siedziba wykonawcy......................................................................................... 

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

Numer REGON................................., NIP..................................................................... 
 

Nawiązując do ogłoszenia z dnia ............................ r., składamy ofertę w przetargu 

nieograniczonym na sprzedaŜ i dostawę artykułów Ŝywnościowych do stołówki 

Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie; oferujemy wykonanie zamówienia, o którym mowa 

w ww. ogłoszeniu na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, 

zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

1. Oferujemy prace związane ze sprzedaŜą i dostawą artykułów Ŝywnościowych 

do stołówki, w ilości i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za łączną kwotę: 
 

Pakiet I – mięso i wyroby wędliniarskie (Załącznik nr 1) 

warto ść netto ………………………………… zł 

podatek VAT w % …… / …………… zł 

warto ść brutto ……………………………… zł 

Słownie wartość brutto:.................................................................................................. 
 

Pakiet 2 – drób (Załącznik nr 2) 

warto ść netto ………………………………… zł 

podatek VAT w % …… / …………… zł 

warto ść brutto ……………………………… zł 

Słownie wartość brutto:.................................................................................................. 
 

Pakiet 3 – warzywa i owoce (Załącznik nr 3) 

warto ść netto ………………………………… zł 

podatek VAT w % …… / …………… zł 

warto ść brutto ……………………………… zł 

Słownie wartość brutto:.................................................................................................. 
 

Pakiet 4 – ziemniaki (Załącznik nr 4) 

warto ść netto ………………………………… zł 

podatek VAT w % …… / …………… zł 

warto ść brutto ……………………………… zł 

Słownie wartość brutto:.................................................................................................. 
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Pakiet 5 – nabiał (Załącznik nr 5) 

warto ść netto ………………………………… zł 

podatek VAT w % …… / …………… zł 

warto ść brutto ……………………………… zł 

Słownie wartość brutto:.................................................................................................. 

 

Pakiet 6 – róŜne artykuły spoŜywcze (Załącznik nr 6) 

warto ść netto ………………………………… zł 

podatek VAT w % …… / …………… zł 

warto ść brutto ……………………………… zł 

Słownie wartość brutto:.................................................................................................. 
 

Pakiet 7 – mroŜonki (Załącznik nr 7) 

warto ść netto ………………………………… zł 

podatek VAT w % …… / …………… zł 

warto ść brutto ……………………………… zł 

Słownie wartość brutto:.................................................................................................. 

 

Pakiet 8 – ryby (Załącznik nr 8) 

warto ść netto ………………………………… zł 

podatek VAT w % …… / …………… zł 

warto ść brutto ……………………………… zł 

Słownie wartość brutto:.................................................................................................. 
 

Pakiet 9 – pieczywo (Załącznik nr 9) 

warto ść netto ………………………………… zł 

podatek VAT w % …… / …………… zł 

warto ść brutto ……………………………… zł 

Słownie wartość brutto:.................................................................................................. 

 
 

2. Warunki płatności: 

przelew bankowy w terminie 14 dni od dnia złoŜenia prawidłowo wystawionej 

faktury u Zamawiającego. 
 

3. Termin realizacji zamówienia : 

Przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

 

4. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz zdobyliśmy konieczne 

informacje do przygotowania oferty. 
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5. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się związani niniejszą ofertą przez wskazany czas 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
6. Oświadczamy, Ŝe Projekt Umowy (Załącznik nr 13) został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 

do zawarcia umowy na wyŜej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

7. Oświadczamy, Ŝe posiadamy wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonania 

zamówienia. 

 

8. Oświadczamy, Ŝe dysponujemy osobami uprawnionymi do wykonanywania 

zamówienia. 

 

9. Znajdujemy się w sytuacji finansowej pozwalającej na wykonywanie zamówienia. 

 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 

a).............................................................................................. 

b).............................................................................................. 

c).............................................................................................. 

d).............................................................................................. 

e).............................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

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

                (miejscowość i data)    (Pieczątka i podpis osoby (osób) uprawnionej do  

występowania w imieniu Oferenta) 


