
 

 
 

 

 

 

Zał. nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy 

 

OPS.WR.271.2.6.2019 

 

 

FORMULARZ OFERTY 
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro 

 

 

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj. 

 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę różnych artykułów spożywczych na potrzeby 

imprez integracyjnych, w ramach Projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” 

w ramach PAL. 

3. Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2019 r. 

4. Nazwa i adres Wykonawcy 

Nazwa ………………………………………………………………………………………… 

Adres …………………………………………………………………………………………. 

NIP …………………………………………………………………………………………… 

Nr rachunku bankowego ……………………………………………………………………... 

5. Oferuję realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za cenę brutto 

…………..……………….. zł (w tym netto ……………………..………. zł, podatek 

VAT……………....….zł). 

słownie brutto: …………………………………………………….…………………………. zł 

 

 

 



 

 
 

Ceny jednostkowe: 

NAZWA PRODUKTU 

Cena jednostkowa brutto za 

sztukę/kg  

 

Kiełbasa śląska (pakowana min. 500 gr) - sztuka 
 

Chleb zwykły krojony pakowany - sztuka 
 

Bułki zwykłe - sztuka 
 

Ketchup łagodny waga min. 500 g, butelka PET - sztuka 
 

Ketchup ostry waga min. 500 g, butelka PET- sztuka 
 

Musztarda Delikatesowa waga min 500 g, butelka PET- 

sztuka 

 

Bułka drożdżowa różne smaki waga min 100g - sztuka 
 

Woda niegazowana poj. Min 1,5 litrów, butelka PET- 

sztuka 

 

Kawa rozpuszczalna waga min 200 g - sztuka 
 

Kawa mielona waga min 500g- sztuka 
 

Herbata czarna ekspresowa w saszetkach opakowanie min 

100 szt. - sztuka 

 

Cukier waga min 1 kg- sztuka 
 

Cukierki czekoladowe- mieszanka czekoladowa - kg 
 

Ciastka pakowane (różne smaki) – opakowanie 500 gr - 

sztuka 

 

Cytryny - kg 
 

Mleko min. 2% , karton, UHT- sztuka 
 

Surówki warzywne 3,5 kg różne – wiaderko - sztuka 
 



 

 
 

Mandarynki – kg 
 

Pomarańcze - kg 
 

Ogórki kiszone, wiaderko 1,5 kg- sztuka 
 

Pierniki (różny asortyment) – opakowanie 500 gr - sztuka 
 

Cukierki różne (mieszanka) - kg 
 

Soczki ze słomką, różne smaki – sztuka, 200 ml 
 

Tacki papierowe (170 x 240 mm) – opakowanie po 100 

szt. 

 

Kubeczki jednorazowe do ciepłych napojów 180/210 ml – 

opakowanie 100 szt. 

 

Kubeczki jednorazowe do zimnych napojów 180/210 ml – 

opakowanie 100 szt. 

 

Widelce jednorazowe białe – opakowanie 100 szt. 
 

Noże jednorazowe białe – opakowanie 100 szt. 
 

Łyżeczki jednorazowe – opakowanie po 100 szt. 
 

Serwetki gastronomiczne 10 x 10 cm opak. Min 500 szt. 
 

Soki w kartoniku różne smaki 1,5l 
 

Okrągły ekspozytor 120 lizaków, różne smaki  
 

Gumy rozpuszczalne pakowane po 5 sztuk 
 

Chipsy różne smaki 80g 
 

Ręczniki papierowe XXL 
 

 

 



 

 
 

6. Oświadczam, że: 

a) spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym; 

b) po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zapytania nie wnosimy do niego zastrzeżeń, 

c) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia zgodnie z 

opisem przedmiotu zapytania określonym przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

e) w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty prawidłowego wykonania 

zamówienia do 31 grudnia 2019 r. 

7. Oświadczam, że Wykonawca jest/nie jest* powiązany osobowo lub kapitałowo 

z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne 

powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy 

a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w 

linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub 

pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

* - niepotrzebne skreślić   

 

8. 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. 

 

9. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 

 a) ……………………………………………………………………………………… 



 

 
 

 b) ……………………………………………………………………………………… 

 c) ……………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………., dn. …………………..                   ………………………………  

podpis osoby uprawnionej  


