
  
 

Załącznik nr 1 do SIWZ   

  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

(Nazwa i adres wykonawcy)  

  

  

  

OFERTA   

  

„SM” spółka z o.o. w Bornem Sulinowie 

ul. Szpitalna 5 

78-449 Borne Sulinowo  

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Przygotowywanie w oparciu o jadłospis 

opracowany przez Zamawiającego i dostawa posiłków do Centrum Rehabilitacji SM w Bornem 

Sulinowie prowadzonego przez „SM” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Bornem Sulinowie” 

składam niniejszym ofertę:  

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferuję następujące wynagrodzenie:  

   

 Dieta ogólna Dieta specjalna 

1. Cena jednego śniadania:  

 

Cena oferowana netto: 

Podatek VAT:  

Cena oferowana brutto: 

 

 

……………………………zł 

……………………………zł 

……………………………zł 

 

 

……………………………zł 

……………………………zł 

……………………………zł 

 

2. Cena jednej obiadu:  

 

Cena oferowana netto: 

Podatek VAT:  

Cena oferowana brutto: 

 

 

……………………………zł 

……………………………zł 

……………………………zł 

 

 

……………………………zł 

……………………………zł 

……………………………zł 

 

3. Cena jednej kolacji:  

 

Cena oferowana netto: 

Podatek VAT:  

Cena oferowana brutto: 

 

 

……………………………zł 

……………………………zł 

……………………………zł 

 

 

……………………………zł 

……………………………zł 

……………………………zł 



  
 

4. Cena jednego 

całodziennego 

wyżywienia:  

 

Cena oferowana netto: 

Podatek VAT:  

Cena oferowana brutto: 

 

 

 

 

……………………………zł 

……………………………zł 

……………………………zł 

 

 

 

 

……………………………zł 

……………………………zł 

……………………………zł 

 

2. Informuję, że wybór oferty nie będzie/będzie* prowadzić do powstania  u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,   

Rodzaj usługi, których świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT):  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Wartość ww. usług bez kwoty podatku od towarów i usług (VAT) wynosi:  

_________________________________________ PLN.  

3. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  w tym także ze 

wzorem umowy i uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. W 

szczególności oświadczam, że: 

1) transport posiłków będzie wykonywany środkami transportu Wykonawcy, spełniającymi 

wymagania sanitarne dotyczące  transportu żywności, 

2) posiadam wdrożony system według zasad HACCP – w oryginale, 

3) zapoznałem się z założeniami zdrowej diety dla osób chorych na stwardnienie rozsiane 

zgodnie z przedmiotem zamówienia w SIWZ oraz będę je stosował podczas realizacji 

umowy oraz akceptuję przykładowy jadłospis, wskazany w opisie przedmiotu zamówienia, 

jako jadłospis do dostarczenia w ramach realizacji umowy, 

4) posiadam lub będę posiadał w momencie podpisania umowy, ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w związku z ryzykiem z 

tytułu szkód na osobie i mieniu na kwotę wskazaną w SIWZ 

W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, 

na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

4. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany  w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

5. Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzam zlecić 

następującym podwykonawcom:   

 



  
 

Podwykonawca (firma lub nazwa, adres)  

  

Zakres rzeczowy  

  

    

Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołuję się na zasadach określonych w art. 

22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału  w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1b PZP:  

_______________________________________________________________________________ 

 

6. Następujące informacje zawarte w mojej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:  

_______________________________________________________________________________  

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do 

mojej oferty.   

7. W odniesieniu do trzeciego kryterium oceny ofert deklaruję, że będę dostarczał  dżemy 100% 

(100g owoców w 100g produktu) w ilości minimum ……… kg w tygodniu. W przypadku 

braku wskazania w tym miejscu ilości dżemów 100% przyjmuje się, że Wykonawca dostarczy 

dżemy o składzie i ilości wskazanej w treści SIWZ. 

8. Oświadczam, iż realizując zamówienie będę stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. 

Urz. UE L 2016 r. nr. 119 s. 1 – „RODO”).   

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:  

1. …………………………………………………... 

2. …………………………………………………... 

3. …………………………………………………... 

4. …………………………………………………... 

 

 

 

 

___________________ ___________________________   

  (miejscowość i data)                (podpis) 

 

  

* - niepotrzebne skreślić   


