Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości mniejszej niż tzw. kwota unijna tj 209.000 euro
nr sprawy: CKPiDZ.2701.1.2016

Załącznik nr 1
………………….
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na:
Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Centrum
Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej na rok 2017.
2.

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa (firma) Wykonawcy1

Adres Wykonawcy

Nr REGON/NIP

telefon/fax

e-mail

3. SKŁADAM NINIEJSZĄ OFERTĘ NA:

Nr i nazwa zadania częściowego

TAK/NIE

1. Produkty zwierzęce, mięso i produkty
mięsne
2. Ryby
3. Produkty mleczarskie, jaja
4. Różne produkty spożywcze, produkty
przemiału ziarna, oleje i tłuszcze
zwierzęce lub roślinne, warzywa
przetworzone
5. Pieczywo
6. Rośliny uprawne, produkty
warzywnictwa i ogrodnictwa
7. Soki, napoje, napoje alkoholowe

1

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę
wspólną.

Zamawiający: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej,
ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 32-248-73-80
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3.1. Zadanie częściowe nr 1: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie) – łączne wynagrodzenie Wykonawcy:

Brutto …………………………. zł - suma pozycji od 1 do 69 z załącznika nr 1a
(słownie złotych:………………………………….........................................................................)
w tym VAT: ……………………… zł
(słownie złotych:…………………………………....................................................)
3.2. Zadanie częściowe nr 2: Ryby
Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie) – łączne wynagrodzenie Wykonawcy:

Brutto …………………………. zł - suma pozycji od 1 do 27 z załącznika nr 1b
(słownie złotych:………………………………….........................................................................)
w tym VAT: ……………………… zł
(słownie złotych:…………………………………....................................................)
3.3. Zadanie częściowe nr 3: Produkty mleczarskie, jaja
Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie) – łączne wynagrodzenie Wykonawcy:

Brutto …………………………. zł - suma pozycji od 1 do 55 z załącznika nr 1c
(słownie złotych:………………………………….........................................................................)
w tym VAT: ……………………… zł
(słownie złotych:…………………………………....................................................)
3.4. Zadanie częściowe nr 4: Różne produkty spożywcze, produkty

przemiału ziarna, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, warzywa
przetworzone
Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie) – łączne wynagrodzenie Wykonawcy:

Brutto …………………………. zł - suma pozycji od 1 do 220 z załącznika nr 1d
(słownie złotych:………………………………….........................................................................)
w tym VAT: ……………………… zł
(słownie złotych:…………………………………....................................................)

Zamawiający: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej,
ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 32-248-73-80
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3.5. Zadanie częściowe nr 5: Pieczywo
Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie) – łączne wynagrodzenie Wykonawcy:

Brutto …………………………. zł - suma pozycji od 1 do 25 z załącznika nr 1e
(słownie złotych:………………………………….........................................................................)
w tym VAT: ……………………… zł
(słownie złotych:…………………………………....................................................)
3.6. Zadanie częściowe nr 6: Rośliny uprawne, produkty

warzywnictwa i ogrodnictwa
Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie) – łączne wynagrodzenie Wykonawcy:

Brutto …………………………. zł - suma pozycji od 1 do 164 z załącznika nr 1f
(słownie złotych:………………………………….........................................................................)
w tym VAT: ……………………… zł
(słownie złotych:…………………………………....................................................)
3.7. Zadanie częściowe nr 7: Soki, napoje, napoje alkoholowe
Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie) – łączne wynagrodzenie Wykonawcy:

Brutto …………………………. zł - suma pozycji od 1 do 59 z załącznika nr 1g
(słownie złotych:………………………………….........................................................................)
w tym VAT: ……………………… zł
(słownie złotych:…………………………………....................................................)
Wyliczona w oparciu o ceny jednostkowe oraz szacunkowe ilości planowanych do
zakupu produktów żywnościowych:
Podane ilości poszczególnych produktów służące do wyliczenia ceny, mogą ulec zmianie, w zależności
od faktycznych potrzeb Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż zakupy będą dokonywane do wysokości
łącznego wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Rodzaj Przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć Właściwą opcję)

2

2

w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa,
które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i
których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów
EURO.

Zamawiający: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej,
ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 32-248-73-80
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€ Mikroprzedsiębiorstwo
€ Małe przedsiębiorstwo
€ Średnie przedsiębiorstwo
5.

Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

6.

Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy.

7.

Niniejszym oświadczam, że:
•
•
•
•

zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez
zastrzeżeń;
przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia
jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego
w SIWZ;

8. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu
podwykonawcy:

L.p.

Część/zakres zamówienia

Nazwa (firma) podwykonawcy

1.
2.
9. Oferta została złożona na ……. zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).

..........................................., dnia .....................

......................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu
wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

Zamawiający: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej,
ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 32-248-73-80
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