
Załącznik Nr 1 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

 

Nazwa i adres Zamawiającego:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie, 19-200 Grajewo, 

ul. Strażacka 6  

 

 

Nazwa i adres składającego ofertę - .................................................................................. 

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

Siedziba:    - .................................................................................. 

Adres poczty elektronicznej:  - .................................................................................. 

Numer telefonu:   - .................................................................................. 

Numer faksu:    - .................................................................................. 

Numer REGON:   - .................................................................................. 

Numer NIP:    - .................................................................................. 

 

CENA  OFERTY 

 

Na podstawie warunków zamówienia określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

na:  

 

Przygotowanie oraz dostarczenie obiadów dwudaniowych  wraz z kompotem lub napojem dla 

pensjonariuszy Dziennego Domu Pobytu „Klub Seniora”  w Grajewie w ilości około 23000 

zestawów obiadowych w stosunku rocznym  - na 2017 rok. 
              
1. Posiłki wykonamy za cenę – cena 1 posiłku; 

a/ Cena netto: .........................., słownie: .................................................................................., 

b/ Cena brutto:  ……………….. słownie: …………………………………………………….., 

c/ stawka podatku VAT:  

- VAT: .......... % ,kwota ......................, 

słownie:................................................................................. 

 

2. Zobowiązujemy się do realizacji całości zamówienia określonego w pkt. III SIWZ.  

 

1. Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej i 

warunkach przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Termin wykonania zamówienia:  od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym ze 

wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.   

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

5. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy sami.  

6. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i 

realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

7. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania, tj. płatność 7 dni liczonych od 

dnia doręczenia faktury. 

8. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 



9. Oferta złożona została na ............ stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr …..       

do nr …… 

10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty**: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na str. od ......... do ......... 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania. 

 

 

 

.................................... dn. ......................   

................................................................... 
/ podpisy osób uprawnionych  

do reprezentowania oferenta  

lub posiadających pełnomocnictwo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


