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ZAŁACZNIK nr 1 
do SIWZ 

 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

 

………………………………………… 
                                                                                                                                                                     Miejsce i data sporządzenia oferty 

 

 

Nawiązując do postępowania przetargowego dotyczącego zamówienia na:  

 

Przygotowywanie i dostawa własnym transportem zestawów cateringowych do 

Placówek Wsparcia Dziennego w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, 

składających się z posiłku jednodaniowego około 300 gram w formie podwieczorku 

albo zupy albo II dania, uzupełnionego o wodę niegazowaną o pojemności co najmniej 

300ml lub sok owocowy/warzywny o pojemności co najmniej 200 ml w okresie od 

16.01.2023 r. do 31.12.2023 r., w dni robocze od poniedziałku do piątku w szacowanej 

maksymalnej ilości do 105 posiłków dziennie dla osób niepełnoletnich (w wieku od 6 

lat), ze świeżych produktów, wysokiej jakości, z uwzględnieniem wymagań 

określonych odpowiednio w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 149). 

 

 

WYKONAWCA / DOSTAWCA: 

 

Nazwa Dostawcy Adres Dostawcy 
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1. OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia , na podstawie szacowanej 

maksymalnej ilości posiłków do dostarczenia wynikającej z Załącznika nr 5 do SIWZ  

(do 105 szt. dziennie i do 24720 szt. łącznie) za kwotę: 

 
Netto za 1 posiłek typu 

podwieczorek 
zł 

Netto za 1 posiłek typu 

podwieczorek słownie 
zł 

Brutto za 1 posiłek typu 

podwieczorek 
zł 

Brutto za 1 posiłek typu 

podwieczorek słownie 
zł 

Netto za 1 posiłek typu 

zupa 
zł 

Netto za 1 posiłek typu zupa 

słownie 
zł 

Brutto za 1 posiłek typu 

zupa 
zł 

Brutto za 1 posiłek typu 

zupa słownie 
zł 

Netto za 1 posiłek typu II 

danie 
zł 

Netto za 1 posiłek typu II 

danie słownie 
zł 

Brutto za 1 posiłek typu II 

danie 
zł 

Brutto za 1 posiłek typu II 

danie słownie 
zł 

 *Oferent winien jest dołączyć do Formularza Oferty przykładowy tygodniowy 

jadłospis 

 

2. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ  

w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do: 

Imię i nazwisko  

Adres  

Telefon  

Fax  

Adres e-mail  
(w razie konieczności tabelę należy powielić) 

 

Załączniki: 

1. KRS lub odpis z ewidencji działalności gospodarczej (odpowiednie dołączyć) 

2. Załącznik nr 3 – oświadczenie oferenta 

3. Przykładowy tygodniowy jadłospis 

 

ZA WYKONAWCĘ / DOSTAWCĘ 

 

_____________________________ 

 


