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Załącznik nr 1 

              

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

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

NIP**): .................................................... 

REGON**):.............................................                

tel.**): .....................................................                 

fax**): .....................................................                 

adres e – mail**): ....................................  

               

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY  

  

Zamawiający: 

   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach 

Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Poniatowskiego 

ul. Długa 49, Dawidy Bankowe 

05 - 090 Raszyn,          

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………………..  o wartości poniżej 

130 000,00 zł prowadzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych  na: 

 

„Przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków dla dzieci z Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Ładach, Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Poniatowskiego” 

 

Ja/My, niżej podpisany/i, 

______________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz: 

______________________________________________________________________  

1. Oferujemy wykonanie usługi/dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie 

z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości: 

 

a) za jeden posiłek dwudaniowy 

Brutto: ___________________ zł 
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/słownie brutto/ 

______________________________________________________________ 

b) za pierwsze danie – zupa (sprzedawane oddzielnie) 

Brutto: ___________________ zł 

/słownie brutto/ 

______________________________________________________________ 

c) za drugie danie (sprzedawane oddzielnie) 

Brutto: ___________________ zł 

/słownie brutto/ 

______________________________________________________________ 

d)  za jeden posiłek dwudaniowy – abonament miesięczny 

Brutto: ___________________ zł 

/słownie brutto/ 

______________________________________________________________ 

e) za pierwsze danie – zupa (sprzedawane oddzielnie) - abonament miesięczny 

Brutto: ___________________ zł 

/słownie brutto/ 

______________________________________________________________ 

f)  za drugie danie (sprzedawane oddzielnie) - abonament miesięczny 

Brutto: ___________________ zł 

/słownie brutto/ 

______________________________________________________________ 

g) Łączna kwota za przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków dwudaniowych 

dla 200 dzieci (kwota dla porównania ofert i najkorzystniejszego wyboru 

Wykonawcy)  

___________________  x 200 = ___________________  zł brutto 

/słownie brutto/ 

______________________________________________________________ 

 

2. Siedziba procesu technologicznego znajduje się w odległości …… km od siedziby 

Zamawiającego (tj. ul. Długa 49, Dawidy Bankowe, 05 - 090 Raszyn), pod adresem: 

 

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

3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni 

licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.  
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4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie 

umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako 

najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu.** 

 

 

 

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

           miejscowość i data                        (Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

      do podpisywania oferty) 


