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

Załącznik nr 1 do siwz

pieczęć, nazwa i dokładny adres
wykonawcy/wykonawców

OFERTA
na
Świadczenie usług cateringowych dla szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola
w Mieścisku w okresie luty – czerwiec 2018 roku
Ja/my (imię i nazwisko)........................................................................................................................
jako upoważniony/nieni przedstawiciel/le firmy.................................................................................
…...........................................................................................................................................................
działając w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy/firm ...................................................
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
x w przypadku składania oferty indywidualnie (przez jednego wykonawcę) należy podać ponownie nazwę firmy
wymienionej w poprzednim wierszu, natomiast w przypadku składania oferty wspólnej- należy podać wszystkich
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1. Oświadczam/y, że oferujemy wykonanie przedmiotu (części przedmiotu)* zamówienia objętego
specyfikacją istotnych warunków zamówienia w terminie do ………………… za cenę całkowitą
(łączną) brutto w kwocie: …...................................….........................................................zł
(słownie..................................................................................................................................... zł)
(wraz z podatkiem VAT), która została wyliczona w następujący sposób:
Rodzaj zamówienia

Cena netto
(zł)

Stawka
podatku
VAT
(%)

Kwota
podatku
VAT
(zł)

Cena brutto
(zł)
(2+4)

1

2

3

4

5

A. Posiłki dla Szkoły Podstawowej
B. Posiłki dla Przedszkola „Leśne
Ludki”
Razem A+B

2. Deklaruję ,że w przypadku awarii samochodu w drodze do miejsca dostarczenia posiłków czas
opóźnienia dostawy nie przekroczy ……….. minut.
3. Oświadczam/y, że zrealizowaliśmy/ jesteśmy w trakcie realizacji usług cateringowych dla szkół,
przedszkoli lub innych instytucji prowadzących żywienie zbiorowe.

l.p.

Nazwa usługi i miejsce
realizacji

Termin wykonywania usługi od
dnia do dnia

Nazwa
zamawiającego

1.
2.
3.
4.
Oświadczam/y, że powyższe usługi zostały wykonane/ są wykonywane należycie i
zobowiązujemy się do przedłożenia, na wezwanie Zamawiającego, dowodów należytego
wykonania usługi.
4. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu
terminu do składania ofert.
5. Oświadczam/y, że spełniamy warunki udziału w powyższym postępowaniu.
6. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
7. Oświadczam/y, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczam/y, ze wyrażam zgodę na dokonywanie przez zamawiającego płatności w terminie
14 dni od daty otrzymania faktury VAT, przy czym dniem zapłaty będzie uznawany dzień
obciążenia rachunku zamawiającego.
9. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują
stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert ( art. 297 kk).
10. Załącznikami do niniejszej ofert są:
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
11. Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera …...........kolejno ponumerowanych stron.
___________________
*- niepotrzebne skreślić

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

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

Miejscowość, data

podpis/y osoby/osób upoważnionej/nych
do reprezentowania wykonawcy/ców

