Załącznik nr 4 do regulaminu
Znak: 3/2018

………………………………
Wykonawca:

FORMULARZ OFERTOWY
1. Dane Wykonawcy
Nazwa wykonawcy
(wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

Adres wykonawcy
(wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

Nr telefonu / Nr faksu
Adres poczty elektornicznej
2. Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkole
Podstawowej w Czechówce w roku szkolnym 2018/2019 w procedurze przewidzianej dla zamówień na usługi
społeczne i inne szczególne usługi
3. Zobowiązania Wykonawcy:
Oferuję:
Kwota /zł/

Rodzaj ceny jednostkowej

Jednostkowa
wartość brutto
wkładu do kotła

Cenę jednostkową brutto jednego osobodnia dziecka korzystającego z trzech
posiłków, w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Czechówce
/śniadanie + obiad + podwieczorek/
Cenę jednostkową brutto jednego osobodnia dziecka korzystającego z dwóch
posiłków, w oddziałach przedszkolnych w szkole Podstawowej w Czechówce
/śniadanie + obiad/

Wprowadzenie owoców do Śniadań niezależnie od ustalonego jadłospisu w Opisie zamówienia
 nie przewiduje

 2 dni w tygodniu

 4 dni w tygodniu

 1 dzień w tygodniu

 3 dni w tygodniu

 5 dni w tygodniu

Uwaga: w przypadku nie zaznaczenia żadnego dnia Zamawiający odrzuci ofertę,
W przypadku zaznaczenia więcej niż jednego dnia, Zamawiający przyjmie najniższą liczbę dni spośród
zaznaczonych. Zaznaczenia należy dokonać poprzez postawienia znaku „X” lub „V” w odpowiedniej
kratce lub podkreśleniu/zakreśleniu wybranych ilości dni wprowadzenia owoców do jadłospisu.
Miejsce przygotowywania posiłków
 W kuchni odległej od Szkoły Podstawowej w Czechówce do - 15km
 W kuchni odległej od Szkoły Podstawowej w Czechówce powyżej 15 km do 30km
 W kuchni odległej od Szkoły Podstawowej w Czechówce powyżej 30 km
Uwaga: w przypadku nie zaznaczenia żadnej odległości Zamawiający odrzuci ofertę,
W przypadku zaznaczenia więcej niż jednej odległości, Zamawiający przyjmie największą odległość
spośród zaznaczonych. Zaznaczenia należy dokonać poprzez postawienia znaku „X” lub „V” w
odpowiedniej kratce lub podkreśleniu/zakreśleniu wybranej odległości
4. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie: do dnia 3.09.2018r. do dnia 28.06.2019r.
5. Uważam/-y się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
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6. Oświadczam/-y, że zapoznaliśmy się z treścią i warunkami regulaminu i uznajemy się za związanych
określonymi w nim zasadami postępowania.
7. Oświadczam/-y, że stanowiący zał. nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego - projekt umowy został przez
nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na
wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczam/-y, że następujące usługi zamierzamy zlecić Podwykonawcom:*(jeżeli dotyczy)

Lp.

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka
zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom

Nazwa i adres Podwykonawcy

9. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp oświadczam/-y, że:*(zaznaczyć właściwe)
żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w
szczególności innym uczestnikom postępowania:
Lp.

Oznaczeniu rodzaju (nazwy) informacji

Numery stron w ofercie
od
do

Uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów: ………………………………………………………………………………….
10. Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**.
11. Oświadczamy, że upoważnionymi do reprezentacji naszej firmy są następujące osoby:
.....................................................................................................................................................
12. Oferta zawiera ………………kolejno ponumerowanych zapisanych stron (łącznie z załącznikami).

……………………… (miejscowość), dnia ………………… r.

……………………………………………………………………

……………………………………………………….

Pieczęć firmowa

(imię i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., 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 119 z 04.05.2016, str. 1).
** W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego
wykreślenie).
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