
 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn.: Sukcesywna dostawa artykułów 

spożywczych do stołówki  szkolnej  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitnie  w okresie                        

od 01.10.2019 r. do 30.06.2020r.  

 

I. Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia, za kwotę w wysokości:  

Zadanie nr 1 Artykuły spożywcze  

1. netto:……………………. zł, słownie:…………………………………………………  

2. podatek VAT: …………. %, słownie: …………………………………………………  

3. brutto: ………………….. zł, słownie: ………………………………………………...  

Zadanie nr 2 Mięso, drób, przetwory  mięsne 

1. netto:……………………. zł, słownie:…………………………………………………  

2. podatek VAT: …………. %, słownie: …………………………………………………  

3. brutto: ………………….. zł, słownie: ………………………………………………...  

Zadanie nr 3 Warzywa i owoce 

1. netto:……………………. zł, słownie:…………………………………………………  

2. podatek VAT: …………. %, słownie: …………………………………………………  

3. brutto: ………………….. zł, słownie: ………………………………………………...  

Zadanie nr 4 Warzywa i owoce przetworzone 

1. netto:……………………. zł, słownie:…………………………………………………  

2. podatek VAT: …………. %, słownie: …………………………………………………  

3. brutto: ………………….. zł, słownie: ………………………………………………...  

Zadanie nr 5 Jaja 

1. netto:……………………. zł, słownie:…………………………………………………  

2. podatek VAT: …………. %, słownie: …………………………………………………  

3. brutto: ………………….. zł, słownie: ………………………………………………...  

Zadanie nr 6 Mleko i produkty mleczarskie 

1. netto:……………………. zł, słownie:…………………………………………………  

2. podatek VAT: …………. %, słownie: …………………………………………………  

3. brutto: ………………….. zł, słownie: ………………………………………………...  

Zadanie nr 7 Ryby 

1. netto:……………………. zł, słownie:…………………………………………………  

2. podatek VAT: …………. %, słownie: …………………………………………………  

3. brutto: ………………….. zł, słownie: ………………………………………………...  

 

 



 

Zadanie nr 8 Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie 

1. netto:……………………. zł, słownie:…………………………………………………  

2. podatek VAT: …………. %, słownie: …………………………………………………  

3. brutto: ………………….. zł, słownie: ………………………………………………...  

 

Zadanie nr 9 Wyroby garmażeryjne 

1. netto:……………………. zł, słownie:…………………………………………………  

2. podatek VAT: …………. %, słownie: …………………………………………………  

3. brutto: ………………….. zł, słownie: ………………………………………………...  

 

II. Termin realizacji zamówienia:  

Od 01.10.2019r. – 30.06.2020 r.  

III. Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia 

oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację zamówienia.  

IV. Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie 

zamówienia.  

V. Oświadczamy, że zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty warunki umowy akceptujemy i zobowiązujemy 

się w przypadku uznania przez Zamawiającego naszej oferty za najkorzystniejszą do zwarcia umowy na 

warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

 

 

 

……………………………………….  

(data i podpis Oferenta)  

 

 

Załączniki:  

1. …………………..  

2. …………………..  

3. …………………...  

4. …………………..  

5. …………………..  

 

 


