
Załącznik nr 5 do Warunków Udziału 

znak sprawy: SKO.261.2.2020 

 

 

WZÓR FORMULARZA OFERTY 

 

Ja niżej podpisany(a) .............................................................................. działając w imieniu  

i na rzecz………………………………………………………………………………………. 

REGON ……………………….  Nr rejestru KRS (jeżeli dotyczy) .………………………. 

nr tel. …………………………   nr faksu …………………… 

e-mail: ……………………………  URL: http:// ……………... 

□  Część I 

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę przygotowywania                      

wraz z dowozem dwudaniowych obiadów klientom Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej  Gminy Michałowice w okresie od 04.01.2021 roku do 31.12.2021 roku 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi przedmiotu 

zamówienia, zamieszczonymi w Warunkach Udziału oraz akceptuję zaproponowane przez 

Zamawiającego sposób i terminy realizacji usługi i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 

1. Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego 

określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Warunkach Udziału. 

2. Oferuję/my realizację przedmiotu zamówienia  za cenę:  

 Maksymalna wartość zamówienia wynosi:   

cena 1  obiadu ………   x 252  dni x 20  osób =   ………… ……………… zł brutto  

(słownie ……………………………………………………………………..). 

Cena za 1  obiad wynosi ……………….zł brutto ; stawka VAT  ……… % 

 

Maksymalna wartość zamówienia wynosi:   

cena  dowozu 1 obiadu ………   x 252  dni x 20  osób =   ………… ……………… zł brutto  

(słownie ……………………………………………………………………..). 

Cena dowozu 1 obiadu wynosi ……………..zł brutto : stawka VAT ……..% 

Ponadto: 

 

1. Oświadczam, iż uważam się za związanym/ą niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert.  

2. Oświadczam, że zawarty w  Warunkach  Udziału  wzór umowy został zaakceptowany            

i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach 

określonych we wzorze, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będziemy 

mieli dostęp w związku z realizacją przedmiotu zamówienia – stosowanie do 

obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

             

 
                    (miejscowość, data)  (czytelny podpis uprawnionego 

przedstawiciela Oferenta) 

 



□  Część II 

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę przygotowywania wraz 

z dowozem dwudaniowych obiadów dla uczestników Dziennego Domu Senior+ w okresie 

od 04.01.2021 roku do 31.12.2021 roku 

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi 

przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Warunkach Udziału oraz akceptuję 

zaproponowane przez Zamawiającego sposób i terminy realizacji usługi i nie wnoszę do nich 

żadnych zastrzeżeń. 

1. Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego 

określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Warunkach Udziału. 

2. Oferuję/my realizację przedmiotu zamówienia  za cenę:  

 

 Cena za 1  obiad wynosi ……………….zł brutto ; stawka VAT ………% 

 

Maksymalna wartość zamówienia wynosi:   

cena 1  obiadu ………   x 252  dni x 30  osób =   ………… ……………… zł brutto  

(słownie: …………………………………………………………………………………) 

  

 

Ponadto: 

 

4. Oświadczam, iż uważam się za związanym/ą niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert.  

 

5. Oświadczam, że zawarty w  Warunkach  Udziału  wzór umowy został zaakceptowany            

i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach 

określonych we wzorze, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będziemy 

mieli dostęp w związku z realizacją przedmiotu zamówienia – stosowanie do 

obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

                  

 

 

 

 

 
                    (miejscowość, data)  (czytelny podpis uprawnionego 

przedstawiciela Oferenta) 

 

 

 


