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Załącznik nr 1 

 

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

Dane wykonawcy: 

 

Imię i  

nazwisko..................................................................................................................... ............ 

 

Nazwa wykonawcy 

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

 

Adres wykonawcy 

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

 

Adres do korespondencji 

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

 

nr tel. ........................................................................., nr faks 

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

 

adres e-mail ....................................................................................................... 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i dowozu (do miejsca 

zamieszkania uczestników projektu) posiłków dla 12 osób (zupa + II danie pakowane w 

w naczynia wielorazowego użytku lub opakowania ekologiczne) codziennie od 

poniedziałku do piątku (pięć dni w tygodniu za wyjątkiem świąt kościelnych  

i państwowych), oferujemy następującą łączną cenę za wykonanie całego przedmiotu 

zamówienia: 

 

.........................................................................................................................................zł brutto 

 

(słownie: ...................................................................................................................................zł) 

  

Całkowity koszt przedmiotu zamówienia przy założeniu, że umowa będzie zawarta na 

realizację zamówienia dla 12 osób oraz na okres od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 

2023 r.  

Ostateczny koszt realizacji przedmiotu zamówienia może się róznić ze względu na czas 

trwania umowy i ilość osób. 

 

Wykaz cen jednostkowych zawarty został na formularzu cenowym – załącznik nr 2, 

stanowiącym integralną część oferty. 
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1. Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

2. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz 

przygotowania i złożenia oferty. 

3. Oświadczamy, że wynagrodzenie (cena) zawiera wszystkie koszty 

związane z przygotowywaniem i dostarczaniem gorącego posiłku (obiadu: zupa + drugie 

danie) podopiecznym MGOPS w Wieruszowie, w tym, m.in. koszty dojazdów, transportu, 

opakowań jednorazowych i wniesienia we wskazane miejsce zamieszkania 

podopiecznego  

4. Oświadczam, że akceptuję przedstawiony wzór umowy, a w przypadku wyboru mojej 

oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i 

w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

5. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres wskazany w 

niniejszym zapytaniu ofertowy, tj.: przez okres od podpisania umowy do 31.08.2023 r. 

6. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu 

ofertowym. 

7. Oświadczam, że posiadam zgody Inspektora Sanitarnego na prowadzenie działalności 

gastronomicznej. 

8. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. Poz. 835). 

9. Imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym: 

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

 

 

  Ofertę podpisał :                

                                                   

 

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

/podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/  

 

 

 

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