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Załącznik nr 1 do SIWZ 
………………………….……… 
(pieczęć Wykonawcy) 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Ubocze 300 
59-620 Gryfów Śląski 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanego w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Gryfów Śląski, na stronie internetowej http://www.opieka.gryfow.pl oraz na 
tablicy ogłoszeń w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim na usługę 
pn.: 
 
Dożywianie podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej i dzieci w 
szkołach na terenie Gminy Gryfów Śląski 
 
1. Po zapoznaniu się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz 
wymaganiami Zamawiającego, my/ja*) niżej podpisani/y*) składam/*)y niniejszą ofertę za cenę: 

ZADANIE I: Przygotowanie, dostawa i wydawanie jednego gorącego jednodaniowego posiłku 
dziennie dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej. 

Cena jednostkowa ..................................... BRUTTO ZŁ. za jeden gorący posiłek.  

(Słownie:.....................................................................................................................……) 

podatek VAT ........... % w kwocie ................................................... zł. 

szacunkowa ilość posiłków w jednym dniu 40  

WARTO ŚĆ ZAMÓWIENIA ZADANIA I *) ........................................ BRUTTO ZŁ. 
*)wartość zamówienia = cena jednostkowa x szacunkowa ilość posiłków w jednym dniu  

ZADANIE II: Przygotowanie, dostawa i wydawanie jednego gorącego dwudaniowego posiłku 
dla dzieci uczących się w szkołach na terenie Gminy Gryfów Śląski. 

Cena jednostkowa ..................................... BRUTTO ZŁ. za jeden gorący dwudaniowy posiłek.  

(Słownie:.....................................................................................................................……) 

podatek VAT ........... % w kwocie ................................................... zł. 

szacunkowa ilość posiłków w jednym dniu nauki szkolnej 13 

WARTO ŚĆ ZAMÓWIENIA ZADANIA II *) ........................................ BRUTTO ZŁ. 
*)wartość zamówienia = cena jednostkowa x szacunkowa ilość posiłków w jednym dniu nauki 

szkolnej  

CAŁKOWITA WARTO ŚĆ ZAMÓWIENIA *) ............................ BRUTTO ZŁ. 
*)CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA = suma wartości zamówienia zadania I i II 

2. Zamówienie będziemy/będę*) w stanie zrealizować w następujących terminach od 01.09.2019r. do 
31.08.2020r. 
 
3. Zapoznaliśmy/łem*) się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i nie 
wnosimy/szę*) do niej zastrzeżeń, 
 
4. Uzyskaliśmy/łem*) wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty, 
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5. Oświadczam/my*), że jesteśmy/jestem*) związani ofertą w okresie 30 dni od daty złożenia  oferty. 
 
6. Oświadczam/my*), że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt  umowy 
został przez nas/mnie*) zaakceptowany i zobowiązujemy/ę*) się w przypadku wygrania przetargu do 
zawarcia umowy na wymienionych warunkach i w zaproponowanym przez Zamawiającego terminie.  
 
9. Oświadczam/my*), że wszystkie strony oferty łącznie z wszystkimi załącznikami są 
ponumerowane i cała oferta składa się z .......... stron. 
 
Załączniki ponumerowane wg zestawienia 

1. ....................................................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................................................................... 

4. ....................................................................................................................................................................... 

5. ....................................................................................................................................................................... 

6. ....................................................................................................................................................................... 

7. ....................................................................................................................................................................... 

8. ....................................................................................................................................................................... 

9. ....................................................................................................................................................................... 

10. ....................................................................................................................................................................... 

11. ....................................................................................................................................................................... 

12. ....................................................................................................................................................................... 

13. ....................................................................................................................................................................... 

14. ....................................................................................................................................................................... 

15. ....................................................................................................................................................................... 

16. ....................................................................................................................................................................... 

17. ....................................................................................................................................................................... 

Itd. 
*) - niepotrzebne skreślić. 
 
 
 
 

……………................................................... 
 podpis osoby upoważnionej do 
     składania oświadczeń woli w imieniu oferenta 

 

........................................................... 
 miejscowość, data 
 


