
Załącznik nr 1 do SWZ ZP/7/2022 

 

 

 

FORMULARZ   OFERTY 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na Dostawa  produktów spożywczych Pakiet nr…..* 

dla Domu Pomocy Społecznej w Oławie w okresie od 01.01.2023r. do 31.03.2023r. 

*proszę wpisać numer pakietu 

 

1. Oferuję wykonanie dostaw w terminie od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.03.2023r., w zakresie 

zgodnym z załącznikiem ofertowym na zasadach określonych w SWZ za wynagrodzeniem 

ofertowo-ilościowym w kwocie  

 

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

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

zgodnie z załączonym formularzem cenowym. 

 

 

2. Oświadczam/my, że: 

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i wzorem umowy i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej warunkami i zasadami postępowania. 

- zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnie 

z określonym przez Zamawiającego wzorem,  

- przewiduję powierzenie podwykonawcy wykonanie następującej części zamówienia:  

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

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

....................................................................................................................................................* 

*Nazwa części zamówienia 

 w przypadku składania oferty bez udziału podwykonawców rubrykę należy przekreślić 

 

 

- oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego 

zamówienia jest następujący: 

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

*wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub 

składający wspólną ofertę 

 

- Osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z właściwym rejestrem są: 

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

 

 

3. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w  

Specyfikacji Warunków Zamówienia  a w przypadku wygrania postępowania, do dotrzymania 

terminu zawarcia umowy. 

 

4. Wybór oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego*niepotrzebne skreślić 

 

5. Wnioskujemy ponadto, aby Zamawiający, samodzielnie pobrał informacje zawarte w  



Załącznik nr 1 do SWZ ZP/7/2022 

 

bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych, tj. odpowiednio informacje z Krajowego 

Rejestru Sądowego i/lub Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. 

W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje wpisany do rejestru innego niż polski, w przypadku 

gdy żąda od Zamawiającego samodzielnego pobrania danych z tego rejestru, wskazuje 

dodatkowo następujące informacje: URL .................................................................................... 

kod ……………........................................, pozwalające bezpłatnie uzyskać te dane przez 

Zamawiającego, z bazy danych państwa członkowskiego UE - jeżeli dotyczy. 

 

6. Wykonawca jest: mikroprzedsiębiorstwem, małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem 

(właściwe zaznaczyć): 

 Jestem mikroprzedsiębiorstwem 

 Jestem małym przedsiębiorstwem 

 Jestem średnim przedsiębiorstwem 

 Jestem dużym przedsiębiorstwem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………..…….................................................................... 
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty 

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

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

nazwa i adres firmy oferenta 

 

 

Adres skrzynki ePUAP ………………………………………. 

 

Adres email oferenta………………………………………….. 

 
 

 


