Załącznik nr 1

oznaczenie sprawy ZSR-26-4/2016

....................................
(pieczęć wykonawcy)

OFERTA
Dane Wykonawcy:
1. Nazwa1: ..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. Adres2..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1. NIP ........................................................ REGON ..........................................................................
2. Numer telefonu ..................................... Numer faksu ....................................................................
Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego "Świadczenie usług cateringowych w wynajętych od zamawiającego
pomieszczeniach dla wychowanków i uczniów przebywających w Internacie Zespołu Szkół
Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu" niniejszym oferujemy wykonanie
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami Zamawiającego
dotyczącymi jego wykonania, wyszczególnionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
za cenę:

cena netto 1 osobodnia

..................... zł

stawka podatku VAT ........%
kwota podatku VAT

..................... zł

cena brutto 1 osobodnia

..................... zł

słownie: ...............................................................................................................................................
Powyższa cena składa się z:
cena surowca brutto

......................zł

pozostałe składniki brutto

......................zł

1

w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów podmiotów składających ofertę

2

w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów podmiotów składających ofertę

wspólną
wspólną

1. Oświadczamy, że oferowana cena brutto obejmuje całość zamówienia objętego przetargiem w
zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Oświadczamy, że przedmiot umowy wykonamy w wymaganym terminie oraz akceptujemy
warunki płatności zawarte w projekcie umowy – w terminie 14 dni po dostarczeniu faktury
wraz z materiałami rozliczeniowymi.
3. Oświadczamy, że oferowane i dostarczone usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego zadania.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
a w szczególności z warunkami opisu przedmiotu zamówienia i akceptujemy bez zastrzeżeń
warunki zamówienia określone w specyfikacji oraz w projekcie umowy, oraz zdobyliśmy
konieczne informacje do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2015 poz 2164) i nie znajdujemy się w sytuacji
wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne w rozumieniu art.
24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekty umów
zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umów na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej pomieszczeń, w których mają być świadczone
usługi stanowiące przedmiot zamówienia.
9. Oświadczamy, że wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki stanowią
integralną jej część i są zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
10. Załącznikami do niniejszej oferty są :
(Wykonawca winien wymienić wszystkie załączane do oferty dokumenty)

1) ......................................................................................................................................................
2) ......................................................................................................................................................
3) ......................................................................................................................................................
4) ......................................................................................................................................................
5) ......................................................................................................................................................
6) ......................................................................................................................................................
7) ......................................................................................................................................................
8) ......................................................................................................................................................
9) ......................................................................................................................................................
10) ......................................................................................................................................................
11) ......................................................................................................................................................

12) ......................................................................................................................................................
13) ......................................................................................................................................................
14) ......................................................................................................................................................

............................... dnia ............................2016r.

..................................................................
(podpis / podpisy wykonawcy lub osób
upoważnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy)

