Znak sprawy: GOPS.271.1.2021
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KIKOLE
ul. PLAC KOŚCIUSZKI 7A
87-620 KIKÓŁ

Dane Wykonawcy:
Wykonawca1:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………………..
NIP: ……………………………

REGON: …………………………

Osoba/osoby uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy i podpisania oferty:
………………………………………………………………………………………………..
Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym
postępowaniem:
Numer telefonu: ……………………………………...
Adres e-mail: ………………………………………….
Adres skrzynki ePUAP: ………………………………

Zobowiązanie Wykonawcy
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu pn. „Przygotowywanie i dostarczanie gorących
posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kikół oraz dla
świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole w roku 2021” oferuję/emy
wykonanie zamówienia:
 w części nr 1 zamówienia - Dożywianie dzieci w szkołach*
 w części nr 2 zamówienia - Dożywianie świadczeniobiorców GOPS w Kikole*
na następujących warunkach:
1) Część nr 1 zamówienia - Dożywianie dzieci w szkołach*:
 Oferuję/emy wykonanie zamówienia w zakresie wynikającym ze Specyfikacji Warunków
Zamówienia (SWZ) za cenę jednostkową netto posiłku (jednego zestawu obiadowego
składającego się z porcji zupy i drugiego dania) w wysokości:
…………………………………………. zł
plus podatek VAT ……….% ………………………. zł
co stanowi cenę jednostkową brutto posiłku:
1

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wymagane jest podanie nazw (firm)
i adresów wszystkich podmiotów składających wspólnie ofertę ze wskazaniem pełnomocnika
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…………………………………………. zł brutto
(słownie: …………………………………………………………..)
Łączna cena ofertowa brutto: (cena jednostkowa brutto x 14 950 posiłków):
………………………. zł brutto
(słownie: ………………………………………………………………………)


Oferuję/emy termin płatności ……………2 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiającego.

2) Część nr 2 zamówienia - Dożywianie świadczeniobiorców GOPS w Kikole*:
 Oferuję/emy wykonanie zamówienia w zakresie wynikającym ze Specyfikacji Warunków
Zamówienia (SWZ) za cenę jednostkową netto posiłku (jednego zestawu obiadowego
składającego się z porcji zupy i drugiego dania) w wysokości:
…………………………………………. zł
plus podatek VAT ……….% ………………………. zł
co stanowi cenę jednostkową brutto posiłku:
…………………………………………. zł brutto
(słownie: …………………………………………………………..)
Łączna cena ofertowa brutto: (cena jednostkowa brutto x 1 560 posiłków):
………………………. zł brutto
(słownie: ………………………………………………………………………)


Oferuję/emy termin płatności ……………3 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiającego.

Oświadczenia dotyczące obu części zamówienia
1. Oświadczam/y, że w podanej łącznej cenie ofertowej brutto uwzględnione zostały wszystkie koszty
wykonania zamówienia, jak i wszelkie składki, opłaty i podatki, w tym podatek od towarów
i usług, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, wyliczone z należytą
starannością i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
2. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert
(włącznie z tym dniem), tj. do dnia 10 kwietnia 2021 r.
3. Oświadczam/y, że wykonam/y przedmiot zamówienia w terminie wynikającym z treści SWZ.
4. W przypadku wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, na warunkach określonych w SWZ.
5. Oświadczam/y, że:
1) zamówienie wykonam/y samodzielnie*
2) zamierzam/y powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w następującym zakresie*:
2
3

Zaoferowany termin płatności nie może być krótszy niż 7 dni oraz dłuższy niż 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury.
Zaoferowany termin płatności nie może być krótszy niż 7 dni oraz dłuższy niż 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury .
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L.p.

Zakres (część) zamówienia, który
zamierzam/y powierzyć podwykonawcom

Nazwa (firma) podwykonawcy4

1.
2.
6. Oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
RODO5 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu6.
7. Oświadczam/my, że jestem/śmy ……………………………… 7. (mikro, małym, średnim, dużym)
przedsiębiorstwem.
8. Wszelką korespondencję należy kierować na poniższy:
1) adres (podać, jeżeli jest inny niż podany powyżej adres Wykonawcy):
………………………………………………………………………………………………..
2) adres e-mail: ……….....................................
9. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych kartach.
10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) …………………………………
2) …………………………………
3) …………………………………
4) …………………………………
……………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
* Niepotrzebne skreślić
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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5

6

7

O ile jest znana nazwa (firma) podwykonawcy
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 np. przez jego wykreślenie)
Wpisać właściwe
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