
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

ST.2512.40.2019 

 

………………………………                                          ………………………….. 
          (pieczęć Wykonawcy)                                                                                  Miejscowość, data 

 

OFERTA CENOWA 

Odpowiadając na przekazane zaproszenie do złożenia oferty na: 

„Zakup posiłków regeneracyjnych wraz z dostawą dla pracowników Miejskiego Zakładu 

Komunalnego w Giżycku w okresie od 01.11.2019 roku. do 31.03.2020 roku” 

oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach: 

I. Nazwa i adres oferenta: 

Nazwa   ………………………………………………….………. 

Adres    ………………………………………………………….. 

Nr telefonu/faksu  ………………………………………………………….. 

NIP    ………………………………………………….………. 

 

1. Cena oferenta: zakupu 1 posiłku regeneracyjnego wraz z dostawą wynosi …………… zł 

brutto 

(słownie: ……………………………………………….…………………………………….………) 

2. Wartość brutto oferty wykonania 3200 posiłków wynosi : …………………………. złotych 

(słownie: ………………………………………………………………………………..…………….) 

Oświadczamy, że: 

1) Termin wykonania zamówienia: od 1 listopada 2019 roku do 31 marca 2020 roku. 

2) Termin płatności przelew : 14 dni 

3) Deklarujemy, że cena nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy. 

4) Posiłki będą dostarczane w jednorazowych termoizolacyjnych pojemnikach, do każdego 

zamówionego posiłku jeden pojemnik wraz z jednorazowymi sztućcami. 

5) Posiadamy własną bazę lokalową w obrębie miasta Giżycka i jesteśmy w stanie wydawać 

posiłki personelowi MZK w naszej siedzibie przy ul. …………………………………. 

6) Dostarczać posiłki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia z zapytania ofertowego z dnia 

3 października 2019 r. 

7) Akceptujemy zapisy we wzorze umowy i zobowiązujemy się do ich przestrzegania w trakcie 

trwania umowy. 

8) Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

9) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  

zamówienia. 

10) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych firmy zawartych w 

mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego postępowania (zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). 

 



Osobą sprawującą nadzór nad realizacją i poprawnością wykonywania usługi z ramienia naszej 

firmy jest: Pan/Pani …………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy w sprawach bieżących: …………………………………… 

Oświadczam/oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty  wiązane z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

 

 

……………………………….. 

                  (podpis oferenta) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Szanowni Państwo. 

Klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję: 

Administrator danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny w Giżycku, ul. Suwalska 21   
11-500 Giżycko. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie: ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko, przez pocztą elektroniczną 

mzk@gizycko.pl, telefonicznie: 798 112 435 

Inspektor ochrony danych. Wyznaczony przez Dyrektora MZK inspektor ochrony danych przyjmuje uwagi pod adresem e-mail: 
iodo@mzk.gizycko.pl 

Cele i podstawy przetwarzania. 

Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie na mocy przepisów obowiązującego prawa. 
Prawa osób, których dane dotyczą. 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich 

danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych. 


