
 

 
 

 
Zał. nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy 

 
 

FORMULARZ OFERTY 

na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro 

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, ul. Szkolna 8, 89 - 400 Sępólno Krajeńskie 

II. Przedmiot zamówienia: 

a) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów spożywczych na potrzeby działań 
realizowanych w ramach Projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach 
PAL. 

b) Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2020 r. 

III. Nazwa i adres Wykonawcy 

Nazwa ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

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

NIP ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

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

l.p.  
Kwota netto  

PLN 
Podatek VAT 

PLN 
Kwota brutto 

PLN 

1. Oferuję realizację                         
I części zamówienia 
zgodnie z Zapytaniem 
Ofertowym 

   

2. Oferuję realizację                         
II części zamówienia 
zgodnie z Zapytaniem 
Ofertowym 

   

3. Oferuję realizację                      
III części zamówienia 
zgodnie z Zapytaniem 
Ofertowym 

   

 

RAZEM: 
   



 

 
 

 

IV. Ceny jednostkowe: Część I – żywność na potrzeby Klubu Integracji Społecznej w Sępólnie 
Krajeńskim, w ramach projektu „Program Aktywizacja i Integracja –Nowy Start” w ramach 

PAL w 2020 roku. 

l.p. Nazwa artykułu Jednostka 
miary 

Ilość Cena brutto 

1.  Kiełbasa śląska kg 12  

2. Szynka sopocka kg 3  

3. Papryka różne rodzaje kg 2  

4. Owoce sezonowe kg 30  

6. Ogórek świeży kg 5  

7. Ogórek kiszony pakowany w woreczku 500 g szt. 6  

8. Sałata zielona, świeża, główka  szt. 8  

9. Pomidory krajowy zwykły kg 5  

10. Olej butelka 1 l litr 6  

11. Margaryna kostka 200g szt. 20  

12. Margaryna (do smarowania) opakowanie 500 g szt. 10  

13. Śmietana 18% kubeczek 330 g szt. 10  

14. Ser żółty typu gouda kg 3  

15. Mleko  karton 1 litr 3,2% szt. 90  

16. Mąka tortowa 1kg kg 20  

17. Chleb krojony pszenno-żytni 500g szt. 60  

18. Ciastka różne (kruche w czekoladzie  i inne) kg 15  

19. Cukier biały 1kg kg 10  

20. Cukier puder woreczek 500g szt. 3  

21. Cukier wanilinowy 15 g op. 20  

22. Cukierki typu krówka mleczna kg 10  

24. Jajka klasa M szt. 80  



 

 
 

25. Kakao gorzkie kartonik 150 g szt. 2  

26. Kawa mielona opakowanie 500 g op. 40  

27. Majonez słoik 620g szt. 4  

28. Ketchup łagodny lub pikantny  480g szt. 4  

29. Musztarda stołowa  słoiczek 185 g szt. 3  

30. Pieprz  czarny mielony opakowanie 20 g op. 5  

31. Proszek do pieczenia opakowanie 30 g op. 8  

32. Soda oczyszczona opakowanie 100 g op. 3  

33. 
Sól stołowa drobnoziarnista jodowana 
woreczek 1 kg. kg 3  

34. 
Woda gazowana mineralna, butelka plastikowa 
1,5 l szt. 12  

35. 
Woda niegazowana mineralna, butelka 
plastikowa 1,5 l szt. 24  

V. Ceny jednostkowe: Część II - dostarczenie suszu konferencyjnego na szkolenia i spotkania 
organizowane w ramach projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start”                       

w ramach PAL w 2020 roku. 

L.p. Nazwa artykułu 
Jednostka 

miary 
Ilość Cena brutto 

1. Ciasto gotowe na wagę kg 105  

2. Szynka (drobiowa lub wieprzowa) kg 12  

3. kawa mielona opakowanie 500 g szt. 60  

4. Owoce sezonowe kg 250  

6. Ogórek świeży kg 15  

7. Ogórek kiszony  kg 15  

8. Sałata zielona, świeża, główka  szt. 20  

9. Pomidory krajowy zwykły kg 30  



 

 
 

10. bagietka 50 cm szt. 30  

11. kawa rozpuszczalna opakowanie 200 g szt. 60  

12. 
Margaryna (do smarowania) opakowanie                  

450-500g 
szt. 

20  

13. Majonez słoik 620g szt. 16  

14. Ser żółty typu gouda kg 5  

15. Mleko  karton 1 litr 3,2% szt. 120  

16. smalec ze skwarkami na chleb po 180 g szt. 40  

17. Chleb krojony pszenno-żytni 500g szt. 50  

18. Ciastka pakowane (karton) kg 50  

19. Cukier biały  kg 30  

20. cukierki owocowe kg 50  

21. Cytryny kg 20  

22. Cukierki typu krówka mleczna, czekoladowe kg 80  

24. 
herbata czarna w saszetkach pakowana 100 
szt. 

szt. 
9  

25. napoje niegazowane w kartonach poj. 1 l. szt. 120  

26. 
Kawa rozpuszczalna – typu Nescafe 
opakowanie 200 g 

szt. 
40  

27. 
woda niegazowana mineralna, butelka 
plastikowa 1,5 l 

szt. 
80  

 

 

 



 

 
 

VI. Ceny jednostkowe: część III  - Artykuły żywnościowe na imprezy integracyjne w ramach 
projektu „Program Aktywizacja  i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL w 2020 roku. 

l.p. Nazwa artykułu 
Jednostka 

miary 
Ilość Cena brutto 

1. Kiełbasa śląska  kg 120  

2. Chleb zwykły krojony pakowany 500g  szt. 30  

3. Tacki papierowe opakowanie 100 sztuk szt. 10  

4. Ketchup łagodny waga min. 500 g, butelka PET  szt. 30  

5. Ketchup ostry waga min. 500 g, butelka PET szt. 30  

6. 
Musztarda Delikatesowa waga min 500 g, 

butelka PET 
szt. 

30  

7. 
Kubeczki do ciepłych napojów opakowanie 50 

sztuk 
szt. 

20  

8. 
Woda niegazowana poj. min 1,5 litrów, butelka 

PET 
szt. 

200  

9. Kawa rozpuszczalna waga min 200-250 g szt. 50  

10. Kawa mielona waga min 500g szt. 50  

11. 
Herbata czarna ekspresowa w saszetkach 

opakowanie min 100 szt. 
szt. 

12  

12. Cukier  kg 60  

13. Cukierki czekoladowe- mieszanka czekoladowa kg 60  

14. 
Ciastka pakowane (różne smaki) – opakowanie 

150-250 gr  
szt. 

300  

15. 
Kubeczki do zimnych napojów opakowanie 50 

sztuk 
szt. 

20  

16. Mleko min. 2% , karton 1 l, UHT szt. 35  



 

 
 

17. Surówki warzywne 3,5 kg różne wiaderko 
10  

wiaderek 

 

18. Mandarynki kg 40  

19. Pomarańcze  kg 40  

20. Widelec plastikowy opakowanie po 100 sztuk szt. 10  

21. Nóż plastikowy opakowanie po 100 sztuk szt. 10  

22. Cukierki różne (mieszanka) - kg kg 110  

23. Soczki ze słomką, różne smaki, 200 ml szt. 1200  

24. Soki w kartoniku, różne smaki, 1 l szt. 200  

25. Łyżeczki plastikowe opakowanie po 100 sztuk szt. 10  

26. Gumy rozpuszczalne pakowane po 4 sztuki  szt. 100  

27. Chipsy, różne smaki 80g szt. 500  

28. Banany kg 30  

29. 
Serwetki gastronomiczne opakowanie 100 

sztuk 
szt. 

20  

30. Ręczniki papierowe  szt. 20  

31. Czekolady różne smaki 100g  szt. 300  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

VII. 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. 

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

zamówienia do 31 grudnia 2020 r. 

 

___________________________  __________________________________ 

Miejscowość, data Czytelny podpis lub imienna pieczęć osoby 

upoważnionej 

VIII. 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   

 

___________________________  __________________________________ 

Miejscowość, data Czytelny podpis lub imienna pieczęć osoby 

upoważnionej 

 

 

 

 



 

 
 

 

IX. 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. 

 

 

___________________________  __________________________________ 

Miejscowość, data Czytelny podpis lub imienna pieczęć osoby 

upoważnionej 

 

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

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

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

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

 

 

___________________________  __________________________________ 

Miejscowość, data Czytelny podpis lub imienna pieczęć osoby 

upoważnionej 

 


