
…………………….. 
Pieczęć Wykonawcy        Załącznik nr 1 

 
 
 

FORMULARZ OFERTY 

 
 

1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: 
 
Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) Szkoły Podstawowej Nr 3 
w Rudzie Śląskiej 
 - PAKIET 3:  artykuły mrożone (ryby, owoce, warzywa) 
 
 

1. Nazwa i adres Wykonawcy*, nr regon, telefon i fax: 

………………………………………………………………………………………………........................... 
 
………………………………………………………………………………………………........................... 

 
2. Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie): 

 
Brutto: ……………………………… zł 
 
Słownie: ………………………………… 

 
 
Wyliczona w oparciu o następujące ceny jednostkowe oraz szacunkowe ilości planowanych do 
zakupu produktów żywnościowych: 
  

 

Lp 

 

ASORTYMENT 

 

 

Ilość 

(sugerowan

a) 

Szt/kg 

 

Cena  

jed.  

netto  

 

VAT 

% 

 

Cena 

brutto 

 

Wartość 

brutto 

(rub.3 x 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Brokuł – mrożonka (2,5kg) 10 szt.     

2.  Fasola szparagowa 
zielona/żółta cięta - 

mrożonka(2,5kg) 

11 szt     

3.  Filet mintaj 5% glazury 39 kg     

4.  Filet miruny 5% glazury 270 kg     

5.  Czarna porzeczka – 

mrożonka (2,5kg) 

8 szt     

6.  Groszek zielony mrożonka 

(2,5kg) 

6 szt     

7.  Kalafior – mrożonka (2,5kg) 8 szt     

8.  Malina kruszona - mrożonka 

(2,5kg) 

5 szt     

9.  Mango - mrożonka (1 kg) 8 szt     

10.  Marchew kostka - mrożona 

(2,5kg) 

6 szt     



11.  Marchewka z groszkiem – 

mrożonka (2,5kg) 

4 szt     

12.  Marchew mini -mrożonka 
2,5kg 

8 szt     

13.  Mieszanka 7skł (marchew, 

fasolka szparagowa zielona, 

kalafior, brukselka, kalarepa, 
por, seler)-mrożonka (2,5kg) 

10 szt     

14.  Mieszanka chińska (kiełki 

fasoli mung, marchew, 
papryka, grzyby chińskie, 

cebula, pory, pędy bambusa, 

kapusta biała) - mrożonka 
(2,5kg) 

10 szt     

15.  Mieszanka kompotowa z 

wiśnią (2,5kg) 

36 szt     

16.  Mieszanka Królewska 
(brokuł, kalafior, marchew 

plastry, fasolka szparagowa 

zielona) -mrożonka (2,5kg) 

8 szt     

17.  Mieszanka włoszczyzna 
paski ( marchew, seler, 

pietruszka, por) - mrożonka 

(2,5kg) 

16 szt     

18.  Papryka 3 kolory paski -

mrożonka (2,5kg) 

4 szt     

19.  Papryka czerwona paski - 

mrożonka (2,5kg) 

3 szt     

20.  Szpinak brykiet – mrożonka 
(2,5kg) 

6 szt     

21.  Śliwki  bez pestek - 

mrożonka (2,5kg) 

5 szt     

22.  Truskawka - mrożonka 
(2,5kg) 

14 szt     

23.  Wiśnia bez pestek  – 

mrożonka (2,5kg) 

4 szt     

                                                                                  

Razem (suma poz.1-23)   

                                                                               

 

 

Dostawa przedmiotu zamówienia następować będzie codziennie rano, zawsze w godzinach 
od 6:00 do 7:00, każdorazowo na podstawie wcześniejszego zamówienia (pisemnie, faksem 
lub telefonicznie), określającego ilość oraz rodzaj produktów. Dostawa winna nastąpić do 
magazynu żywnościowego Zamawiającego, znajdującego się w Rudzie Śląskiej w Szkole 
Podstawowej  nr 3  przy ul. Norwida 10 Rudzie Śląskiej., najpóźniej następnego dnia po 
złożeniu zamówienia. 
Każda dostawa dokonywana jest na koszt Wykonawcy, jego własnym transportem, 
przystosowanym do tego celu, zgodnie z wszelkimi normami i przepisami obowiązującymi 
w tym zakresie. 
Zastrzega się, iż podane powyżej ilości artykułów żywnościowych są ilościami 
orientacyjnymi, szacowanymi przez Zamawiającego na okres realizacji zamówienia. 
Zamawiający będzie składał zapotrzebowanie w zależności od faktycznych potrzeb co 
oznacza, że podane ilości  
mogą ulec zmianie. 



 

 

 

3. Termin realizacji zamówienia:  sukcesywnie od dnia podpisania umowy, od 01.09.2022 r.                                       
do 30.12.2022r 

 
4. Warunki płatności:   zgodnie z wzorem umowy. 

 
 

 
5. Niniejszym oświadczam, że: 

 zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 

 zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez 
zastrzeżeń; 

 przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia 

 jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego 
w SWZ; 

 
 
7. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy 

(podać zakres prac, bez wskazywania konkretnego podwykonawcy): 
 
- ………………………………………………………………………… 
- ………………………………………………………………………… 
- ………………………………………………………………………… 
 
8.   Oferta została złożona na  …  zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych) 
 
 
 
.........................................., dnia .....................       
       ...................................................................... 

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 

*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) 
występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną. 

 


