
       data: 04 grudzień 2017 r. 

Zapytanie ofertowe 

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych  

( Dz. U. z 2017 r. poz. 15794 ze zm.) 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce 

ul. Słoneczna 31 

55-050 Sobótka 

tel. 71/ 733 45 41, faks 71/733 45 40 

Strona internetowa www.mow.sobotka.pl 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: ,,Dostawę artykułów spożywczych do Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Sobótce w 2018 roku”.  

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa wraz z rozładunkiem artykułów spożywczych do 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce, ul. Słoneczna 31, 55-050 Sobótka w roku 2018.            

1. Specyfikacja głównych wymagań:    

a. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą przez cały okres trwania umowy codziennie w 

godzinach od 7.00 do 10.00 w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), transportem 

Wykonawcy na własny koszt i odpowiedzialność.  

b. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego tj. budynek Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Sobótce, ul. Słoneczna31, 55-050 Sobótka. 

c. Zakres ilościowy oraz asortyment został określony w opisie przedmiotu zamówienia – formularzu 

ofertowo – cenowym, stanowiącym Załączniki nr 1a, 1b,1c, 1d, do niniejszego zapytania 

 

d. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia w trakcie realizacji umowy 

ilościowego zakresu opisanego przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załączniki nr 1a,1b,1c, 1d, 

do niniejszego zapytania, z przyczyn niezależnych i nieprzewidzianych, za co nie ponosi 

odpowiedzialności. Podane ilości są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w 

zależności od faktycznych potrzeb. 

e. Każdorazowa wielkość partii dostawy uzgadniana będzie telefonicznie, za pomocą faxu lub poczty 

elektronicznej w terminie umożliwiającym Wykonawcy sprawne i terminowe zrealizowanie 

zamówienia. W zamówieniach tych Zamawiający będzie określał dokładną ilość i rodzaj 

zamawianego asortymentu. 

f. Rozliczenia za wykonywaną dostawę dokonywane będą jednorazowo na koniec miesiąca, na 

podstawie dokonywanych zamówień. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn ilości zamawianych 

artykułów żywnościowych oraz ceny jednostkowej. 

g. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych: 

 

 

CZĘŚĆ A: Artykuły spożywcze – ilość i asortyment określony został w Załączniku nr 1a do 

SIWZ. 

CZĘŚĆ B: Warzywa i owoce – ilość i asortyment określony został w Załączniku nr 1b. 

CZĘŚĆ C: Pieczywo określony został w Załączniku nr 1c. 

CZĘŚĆ D: Mięso i wędliny – ilość i asortyment określony został w Załączniku nr 1d. 

http://www.mow.sobotka.pl/


 

W odniesieniu do asortymentu zamówienia z części A, i D  Zamawiający będzie składał zamówienia z 

jednodniowym wyprzedzeniem w godz. 8.00- 13.00. Dostawa będzie miała miejsce do godz. 7.00 - 10.00 

w dniu następnym, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

W odniesieniu do asortymentu zamówienia z części B i C Zamawiający będzie składał zamówienia z 

dwudniowym wyprzedzeniem w godz. 8.00- 13.00. Dostawa będzie miała miejsce do godz. 7.00 - 10.00              

w dniu następnym, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

h. Zamawiający wymaga należytej staranności przy realizacji przedmiotu zamówienia.  

Dostarczane warzywa i owoce muszą być świeże, niezwiędnięte, twarde, bez śladów zepsucia  

i pleśni, jednolite pod względem wielkości. 

i. Artykuły dostarczane przez Wykonawcę muszą spełniać następujące wymogi: 

a) Wygląd, tekstura i konsystencja: charakterystyczne dla rodzaju i stopnia rozdrobnienia, 

konsystencja sypka, bez grudek, niezlepiająca się przy ucisku, bez zbryleń, delikatna. 

b) Smak: charakterystyczny dla rodzaju surowca, bez obcych posmaków. 

c) Zapach: charakterystyczny dla rodzaju surowca, bez obcych posmaków. 

d) Właściwości fizykochemiczne i biologiczne: brak zanieczyszczeń fizycznych, biologicznych, 

oznak i pozostałości szkodników, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych. 

e) Opakowanie: torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, 

obecności szkodników, całe, szczelne. 

j. Wszystkie produkty muszą posiadać niezbędne dokumenty dotyczące badań i dopuszczenia do 

obrotu oraz certyfikaty i atesty wymagane stosownymi przepisami i normami. 

k. Wykonawca  będzie dostarczał zamówione artykuły i produkty spożywcze spełniające wymogi 

określone przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

oraz aktów wykonawczych do niej. 

l. Dostarczane produkty nie mogą przekraczać daty ważności do spożycia, powinny być dostarczane 

w ich początkowym okresie gwarancji. 

m. Wykonawca będzie  dostarczał artykuły żywnościowe  własnymi środkami transportu 

spełniającymi obowiązujące w dniu realizacji wymogi prawne i na własny koszt. 

n. Wykonawca powinien zachować odpowiednie warunki transportu i przechowywania 

dostarczanego towaru. 

o. Wykonawca użyczy nieodpłatnie ewentualnie potrzebnych pojemników przy każdorazowej 

dostawie towaru do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce na okres do następnej 

dostawy. 

Określona ilość artykułów spożywczych jest ilością szacunkową, zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zakupu mniejszej ilości produktów. Nie może to stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez 

Wykonawcę co do ilości artykułów faktycznie zakupionych przez zamawiającego podczas realizacji 

umowy. 

W przypadku, gdy w opisie zamówienia, w jakiejkolwiek części  Zamawiający użył nazwy własnej dla 

określenia walorów smakowych produktów, Zamawiający dopuszcza produkty o walorach smakowych 

równoważnych tj. takich samych lub zbliżonych. 

 

2. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

a. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 

opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  

b. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.  

c. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  

d. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia.  

e. Zamówienie obejmuje dostarczenie produktów wymienionych w poszczególnych pakietach do 

bloków żywieniowych na koszt Wykonawcy zadania w terminach i ilościach określonych przez 

Zamawiającego. 

f. Wykonawca będzie dostarczał artykuły spożywcze będące przedmiotem zamówienia sukcesywnie, 

zgodnie ze składanymi zamówieniami. 

g. Zamawiający nie gwarantuje Wykonawcy, że złoży zamówienie sumaryczne (w pełnym 

wymiarze), jest to uzależnione od zapotrzebowania, jakie będzie istniało w okresie realizacji 

umowy.  



h. Każdy artykuł spożywczy musi posiadać  fabryczne jednostkowe opakowanie. 

i. Wykonawca zapewni, że dostarczone artykuły spożywcze będą należytej jakości oraz że będą 

dostarczone w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach nie później niż w połowie okresu 

przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu. 

j. zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych na cały asortyment  

k. Produkty żywnościowe będące przedmiotem zamówienia muszą odpowiadać wszelkim normom  

i standardom dopuszczającym je do sprzedaży i spożycia, w przypadku mięsa i przetworów 

świeżych, nie mrożonych wymagane jest dopuszczenie ich do spożycia przez lekarza weterynarii. 

l. Miejscem dostaw produktów żywnościowych jest magazyn 

m. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, częściami, w oparciu o telefoniczne lub pisemne 

zamówienia z jednodniowym wyprzedzeniem, codziennie, w terminie uzgodnionym  

z Zamawiającym. 

n. Transport, opakowania oraz produkty muszą spełniać wymogi HACCP  

o. Wykonawca w formularzu cenowym (dla określonego pakietu) poda ceny jednostkowe na 

poszczególne produkty żywnościowe oraz łączną wartość netto i brutto zamówienia dla całego 

pakietu. 

p. Rozliczenie z tytułu dostarczanych produktów żywnościowych będzie następować na podstawie  

faktur VAT, wystawianych przez Wykonawcę za okres 1 miesiąca  faktycznie zrealizowanych 

dostaw. 

q. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych  

 

3. Przedmiot zamówienia opisany został wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV 

15800000-6 Różne produkty spożywcze, 

15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty,  

15600000-4 Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych. 

15810000-9 pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie  

15100000-9 produkty zwierzęce, mięso, wędliny  

15800000-6 przyprawy makarony i herbaty 

15431110-2 mrożonki  

15.50.00.00-3 produkty mleczarskie 

15.20.00.00-0 ryby przetworzone i konserwowane 

15.32.00.00-7 soki owocowe i warzywne 

15.33.20.00-4 Przetworzone owoce i warzywa 

4. Termin realizacji zamówienia:  
 

12 miesięcy od dnia podpisania umowy: od 02.01.2018r. do 31.12.2018r. 

 

5. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 
 

6. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego 

 

III. DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN DOŁĄCZYĆ DO OFERTY: 

 

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 

a. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo – ofertowy – wg. Załączonego 

wzoru formularza ofertowego 

b. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru bądź ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert 

 

 

 

 

 

 

 



IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 

 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, za pomocą faxu lub drogą elektroniczną 

 

V. OSOBAMI UPRAWNIONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO POROZUMIEWANIA 

SIĘ Z WYKONAWCAMI SĄ: 

 

1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się w Wykonawcami są: 

- w kwestiach przedmiotu zamówienia - Intendent p. Dorota Szajna-Lachtera, tel. 71 733 75 79                  

w godz. 7.00-11.00 lub 71 733 75 74 w godz. 11.00-15.00 

- w kwestiach procedury przetargowej z-ca Dyrektora Placówki p. Bożena Ungurian 71 733 75 50 w godz. 

7.00-15.00 

2. Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia 

zamówienia w godzinach pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego tj. od godziny 8.00. do 15.00. 

 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

Ofertę cenową należy: 

 złożyć w siedzibie Zamawiającego: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce ul. 

Słoneczna 31, 55-050 Sobótka w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Nazwa przedmiotu 

zamówienia” NIE OTWIERAĆ PRZED 13.12.2017r. 

 Przesłać faksem na nr 71 733 45 40 

 Przesłać drogą elektroniczną na e-mail: mowsobadm@interia.pl 

W terminie do dnia 13.12.2017r. do godziny 14.30 

 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 

 

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za 

wykonanie/udzielenie przedmiotu zamówienia 

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku oraz słownie 

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych 

polskich. 

 

VIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH. 
 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania faxem lub mailem 

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia 

o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 

wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 

oceny. 

4. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach 

organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

 



IX. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE 

OFERT CZĘŚCIOWYCH. 

 

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych: 

a) CZĘŚĆ A: Artykuły spożywcze 

b) CZĘŚĆ B: Warzywa i owoce  

c) CZĘŚĆ C: Pieczywo 

d) CZĘŚĆ D: Mięso i wędlin 

Wykonawca może złożyć ofertę na dwie, trzy lub cztery części jednocześnie lub na jedną z wybranych 

części zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z podziałem 

na części wskazane powyżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 

1. Formularz oferty 

1 a) Formularz cenowy - CZĘŚĆ A: Artykuły spożywcze 

1 b) Formularz cenowy – CZĘŚĆ B: Warzywa i owoce 

1 c) Formularz cenowy – CZĘŚĆ C: Pieczywo 

1 d) Formularz cenowy – CZESC D: Mięso i wędliny 

2.  Projekt umowy z załącznikami. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1a 
     

       

       ………...…….………………………… 
     (Nazwa i adres Wykonawcy) 

     
       FORMULARZ CENOWY 

Część nr 1 - Artykuły spożywcze 

       Lp Nazwa produktu Gramatura Szacowane 

zapotrzebowanie 

Cena             

jedn.             

netto w zł 

Cena                

jedn. 

brutto                 

w zł 

Wartość 

brutto w zł 

1 Masło Ekstra 200 g 2850       

2 Mleko 2% 1 litr 1710       

3 Kakao Dec. 200 g 40       

4 Twaróg półtłusty 1 kg 190       

5 Śmietana 12% 330 g 285       

6 Cukier 1 kg 570       

7 Sól jodowana 1 kg 150       

8 Jaja szt 6900       

9 Morszczuk 1 kg 350       

10 Brokuł mrożony 2,5 kg 50       

11 Masło roślinne 500 g 76       

12 Serek śmietankowy 135 g 950       

13 Serek topiony krążki  200 g 230       

14 Herbatniki 55 g 1870       

15 Mąka 1 kg 285       

16 Ryż 1 kg 120       

17 Płatki czekoladowe 1 kg 38       

18 Herbata owocowa op. po 20 
torebek 45       

19 Olej 5 l 300       

20 Ogórki kwaszone 0,5 kg 80       

21 Kapusta kiszona 1 kg 150       

22 Ocet 1 litr 25       

23 Ogórki korniszony 900 g 45       

24 Budyń 60 g 285       

25 Koncentrat pomidorowy 950 g 75       

26 Makaron kolanka\łazanki 400 g 95       

27 Makaron nitki 400 g 95       

28 Makaron spagetti 400 g 95       

29 Kukurydza puszka 400 g 60       

30 Groszek konserwowy 400 g 60       

31 Ser żółty 1 kg 100       

32 Dżem truskawkpowy 280 g 400       

33 Mieszanka kompotowa 2,5 kg 180       

34 Cynamon mielony 15 g 40       

35 Tuńczyk w oleju 185 g 300       



36 Kawa Inka 150 g 120       

37 Fasolka szparagowa żółta 450 g 50       

38 Fasolka piękny jaś 500 g 150       

39 Pasztet drobiowy 160 g 300       

40 Keczup 470 g 70       

41 Bułka tarta 450 g 115       

42 Czosnek granulowany 20 g 75       

43 Majeranek 7 g 75       

44 Drożdże świerze 100 g 50       

45 Musztard 200 g 150       

46 Bazylia suszona 10 g 50       

47 Koperek suszony 60 g 100       

48 Jogurt owocowy 150 g 470       

49 Jogurt naturalny 150 g 470       

50 Majonez 900 ml 20       

51 Margaryna 250 g 150       

52 Cukier wanilinowy 32 g 50       

53 Herbata indyjska 80 g 285       

54 Płatki owsiane 500 g 114       

55 Zupa Barszcz biały 65 g 200       

56 Zupa Pieczarkowa 65 g 100       

57 Kasza pęczak 1 kg 80       

58 Kasza jęczmienna 1 kg 100       

59 Kasza gryczana 1 kg 60       

60 Groch łuskany połówki 0,5 kg 150       

61 Makrela w pomidorach 170 g 300       

62 Kisiel 77 g 285       

63 Pampuchy kg 200       

64 Serek wiejski 200 g 150       

65 Woda niegazowana 0,5 litra 465       

66 Sok jabłkowy 2 litry 285       

67 Marchew z groszkiem mrożona 450 g 40       

68 Makaron zacierka 250 g 40       

69 Cukier puder 400 g 18       

70 Kurkuma 20 g 40       

71 Kozieradka mielona 60 g 40       

72 Liści laurowy 100 g 100       

73 Miód prawdziwy  400 g 40       

74 Mąka ziemniaczana 500 g 10       

75 Natka pietruszki   100       

76 Papryka słodka 500 g 10       

77 Ziele angielskie 500 g 10       

78 Pieprz 350 g 10       

79 Galaretka 75 g 280       

80 Zioła prowansalskie 60 g 100       

 

 

                       

 

     



Załącznik nr 1b 

       

       ………...…….………………………… 

     (Nazwa i adres Wykonawcy) 

     
       FORMULARZ CENOWY 

Część nr 2 - warzywa i owoce 

       Lp Nazwa produktu Gramatura Szacowane 

zapotrzebowanie 

Cena             

jedn.             

netto w zł 

Cena                

jedn. 

brutto                 

w zł 

Wartość 

brutto w zł 

1 Kapusta pekińska kg 100       

2 Sałata lodowa szt 300       

3 Pomidory kg 250       

4 Szczypior szt 190       

5 Rzodkiewka szt 190       

6 Koper szt 190       

7 Pietruszka nać szt 190       

8 Pietruszka korzeń kg 190       

9 Marchew kg 380       

10 Seler kg 95       

11 Por szt 190       

12 Ziemniaki kg 3800       

13 Cebula kg 285       

14 Papryka kg 190       

15 Burak kg 190       

16 Kapusta biała szt 60       

17 Kapusta czerwona szt 30       

18 Ogórek zielony kg 100       

19 Cytryny kg 70       

20 Jabłka kg 1000       

21 Kalafior szt 40       

22 Czosnek szt 50       

23 Kapusta kwaszona kg 100       

24 Banany kg 500       

25 Mandarynki kg 150       

26 Truskawki kg 150       

27 Pomarańcze kg 150       

28 Arbuz kg 50       

       
        

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1c 

     

       

       ………...…….………………………… 

     (Nazwa i adres Wykonawcy) 

     
       FORMULARZ CENOWY 

Część nr 3 - pieczywo 

       Lp Nazwa produktu Gramatura Szacowane 

zapotrzebowanie 

Cena             

jedn.             

netto w zł 

Cena                

jedn. 

brutto                 

w zł 

Wartość 

brutto w zł 

1 Chleb pszenno - żytni 500 g 5200       

2 Bułka zwykła 80 g 1800       

3 Bułka grahamka 75 g 1800       

4 Bułka maślana 60 g 470   

 
  

5 Bułka drożdżowa 100 g 470       

6 Pączek 70 g 470       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1d 

     

       

       ………...…….………………………… 

     (Nazwa i adres Wykonawcy) 

     
       FORMULARZ CENOWY 

Część nr 4 - mięso i wędliny 

       Lp Nazwa produktu Gramatura Szacowane 

zapotrzebowanie 

Cena             

jedn.             

netto w zł 

Cena                

jedn. 

brutto                 

w zł 

Wartość 

brutto w zł 

1 Szynka wędzona kg 120       

2 Szynka gotowana kg 120       

3 Polędwica drobiowa kg 120       

4 Szynka konserwowa kg 120       

5 Kiełbasa kanapkowa kg 120       

6 Kiełbasa Śląska kg 200       

7 Kiełbasa żywiecka kg 120       

8 Parówki  kg 190       

9 Kurczak św. kg 280       

10 Filet z piersi kurczaka kg 150       

11 Udka z kurczaka kg 250       

12 Mięso mielone kg 180       

13 Łopatka b/k kg 150       

14 Karczek b/k kg 150       

15 Schab b/k kg 150       

      
  

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

NIP**): .................................................... 

REGON**):.............................................                

tel.**): .....................................................                

fax**): .....................................................                 

adres e – mail**): ....................................  
               

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY  
  

    Zamawiający: 

         Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 

         ul. Słoneczna 31 

         55-050 Sobótka 

              
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………………..  prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 20175 r. poz. 1579 ze zm.) 
 

„………………………………………………………………”  
 

Ja/My, niżej podpisany/i, 

_______________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz: 

_______________________________________________________________________  

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:   
 

 

Brutto: …………………………. zł 

/słownie brutto/ ……………………………………………………………………………………………………. 

Netto: ………………………… zł 

/słownie brutto/ ……………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do ……………………………………… 

3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc 

od daty wyznaczonej na składanie ofert.  

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy 

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
 

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

           miejscowość i data                                                                      ..................................... .................................................. 

/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

do podpisywania oferty/ 


