(pieczęć adresowa Wykonawcy )

Piechowice, dn. 06.11.2017 r.
(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY
Dot.: zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO, którego przedmiotem jest przygotowanie i dostawa trzech
posiłków dziennie dla Przedszkola nr 1 w Piechowicach. Nr sprawy:PS1/0700/045/17
1.

Zamawiający:
Gmina Miejska Piechowice- Przedszkole Samorządowe nr 1 w Piechowicach ul. Kryształowa 77 woj.
Dolnośląskie, tel.757612248, zwany dalej „Zamawiającym” .

2.

Przedmiot zamówienia: - Przygotowanie i dostawa trzech posiłków dziennie dla Przedszkola
Samorządowego nr 1 w Piechowicach w okresie 02.01.2018-31.12.2018r. – Nr sprawy: PS1/0700/045/17

3. Wykonawca
nazwa i adres Wykonawcy:

Tel.
Fax.
NIP

4.

Ja (my) niżej podpisani oświadczamy, że:
a. Zapoznałem(zapoznaliśmy się) z treścią zapytania ofertowego Nr sprawy: PS1/0700/045/17 z dnia
06.11.2017 r. i gwarantuję(emy) wykonanie całości zamówienia zgodnie z wymogami tam
zawartymi,
b. Oferuję/emy wykonanie niniejszego zamówienia za ceny jednostkowe określone w mojej (naszej)
ofercie,
c.

Cena mojej (naszej) oferty (łączny koszt wykonania zamówienia) została
wyliczona zgodnie z zapytaniem ofertowym – Nr sprawy PS1/0700/045/17 z dnia
06.11.2017 r. oraz wg. poniższego wzoru:

C = 10992 szt. x Cs + 14427 szt. x CO+P
gdzie:
C – cena oferty brutto wraz z podatkiem VAT wyrażona w złotych polskich (PLN).
Cs – cena jednostkowa za jedno śniadanie, brutto wraz z podatkiem VAT wyrażona w złotych polskich (PLN).
Co+p – cena jednostkowa za jeden obiad wraz podwieczorkiem, brutto wraz z podatkiem VAT wyrażona w
złotych polskich (PLN).

10992 szt. – ilość śniadań, którą należy przyjąć do wyliczenia ceny oferty,
14427 szt. – ilość obiadów z podwieczorkiem, którą należy przyjąć do wyliczenia ceny oferty.

i wynosi
.............................................................

C– cena oferty brutto

.

zł =10992 szt. x .............................. zł +
CS. - cena jednostkowa
za jedno śniadanie

14427 szt. x………………………………………………………………zł.
CO+P. - cena jednostkowa
za jeden obiad z podwieczorkiem

W powyższej cenie oferty brutto zawarty jest podatek VAT wg. obowiązującej stawki ...........%.

5.

6.

7.

8.
9.

Oświadczam, że:
a) posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa,
b) posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia,
c) dysponuję/y potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) moja/nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia.
Oświadczam/y, że wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji określone w zapytaniu
ofertowym z dnia 06.11.2017 r. Nr sprawy PS1/0700/045/17 są mi/nam znane i nie wnoszę/simy do nich
żadnych zastrzeżeń.
Oświadczam/y, że w razie wyboru mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się do
podpisania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia, zgodnie i na warunkach określonych w
zapytaniu ofertowym z dnia 06.11.2017 r. znak PS1/0700/045/17 w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
Dodatkowe informacje:
Prawdziwość powyższych informacji i oświadczeń potwierdzam/y własnoręcznym/i podpisem/ami
świadom/mi odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.

....................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

