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              Załącznik Nr 1 do SIWZ 
GOPS.3801.1.2013 

FORMULARZ OFERTOWY  
Do:  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku  
ul. Piłsudskiego 34, 97-500 Radomsko  

Tel/Fax 044/683-28-41 
bip.gops.gmina-radomsko.pl 

 

Ofertę przetargową składa:  

Nazwa Wykonawcy: ......................................................................................................................  

Adres:.............................................................................................................................................  

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

Tel./Fax. . .......................................................................................................................................  

REGON: ........................................................................................................................................  

NIP: ................................................................................................................................................ 

Osoba upowaŜniona do kontaktów : ..............................................................................................  

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym prowadzonym pod nazwą: 
 

Przygotowanie i dostawa posiłków w roku 2014 dla dzieci uczących się                        
w Publicznych Zespołach Szkolno-Gimnazjalnych w Gminie Radomsko                      
w miejscowościach: Dziepółć, Kietlin, Płoszów, Strzałków i Szczepocice 

 

przedkładam(-y) niniejszą ofertę oświadczając, Ŝe akceptujemy w całości wszystkie 
warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).  

1. Oferuję/oferujemy wykonanie całości przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z 
opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za wynagrodzeniem 
w kwocie: 
 

Usługa Cena ryczałtowa 
jednego posiłku 

Liczba 
dzieci 

Liczba dni 
Ŝywieniowych 

Wartość netto 
całego zamówienia 

obliczona a*b*c 
 a b c  

Jedno danie 
gorące z dowozem 

 

 100 162  

 
netto: ………………………….……………………………………… ……….....................zł  

słownie: ................................................................................................................................... zł  

stawka podatku VAT(8%):………………………………………………………………… zł  

słownie: ................................................................................................................................... zł  

brutto: …………………………………………………………………… …..……………... zł  

słownie: …………………………………………………………………………….…..……………… zł 
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3. Oświadczam-oświadczamy*, Ŝe zapoznaliśmy się z postanowieniami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia wraz z załączonymi do niej dokumentami, uzyskaliśmy wszelkie informacje 
i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. 

    Przyjmujemy przekazane dokumenty bez zastrzeŜeń i zobowiązujemy się do wykonania całości 
przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami w nich zawartymi. 
 

4. Oświadczamy, Ŝe projekt umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim 
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

5.  Informujemy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

6. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: (jeŜeli 
dotyczy) 

         a) wykonanie ........................................................................................... 

        b) wykonanie ........................................................................................... 

7. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

 

8. Usługi objęte przedmiotem zamówienia zamierzamy wykonać zgodnie z obowiązującymi      
przepisami, polskimi normami, SIWZ i umową. 

 

9. Oświadczam, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

 

10. Oświadczam, Ŝe oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

11. Oświadczam, Ŝe znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umoŜliwiającej zrealizowanie 
przedmiotu zamówienia. 

 

12. Informuję, Ŝe nie naleŜę do grupy kapitałowej� 

13. Oferta została złoŜona na ……… stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ……….  
do nr ……… . 

 

14. Na podstawie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. 
U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Ŝadne z informacji zawartych  w ofercie nie stanowią 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
/wskazane poniŜej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one 
udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania:�     

 
Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) 

informacji 
Strony w ofercie 
(wyraŜone cyfrą) 

od do 
1    

2    

 
17. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej ( jeŜeli dotyczy ): 
 

      Nazwisko, imię: .............................................................................................................. 

      Stanowisko: .................................................................................................................... 

      Telefon: ............................................................. faks: .................................................... 
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18. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ...................................................................................................................................... 

2) ...................................................................................................................................... 

3) ....................................................................................................................................... 

4) ....................................................................................................................................... 

5) ....................................................................................................................................... 

6) ....................................................................................................................................... 

7) ....................................................................................................................................... 

8) ....................................................................................................................................... 

9) ....................................................................................................................................... 

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

(miejscowość i data)        (podpis osób(-y) uprawnionej 
do składania oświadczenia 
woli w imieniu wykonawcy 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
------------------------------- 
� niepotrzebne skreślić 
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