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Załącznik nr 2 – do Zaproszenia  
Oferta - formularz 

..................................................................... 
      (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców ) 

 

 
OFERTA* 

 
 

 dla   Zespołu Szkół Specjalnych 
 w Raciborzu 

Dane Wykonawcy: 
 
Nazwa/y  Wykonawcy/ów: ............................................................................................................... 
 
Siedziba/y (adres/y) ........................................................................................................................  
 
województwo  .......................................................... 
 
NIP  .......................................................            KRS  ................................................................ 
 
nr telefonu   ....................................................   nr faksu  ...................................................................... 
                                    
adres e – mail ........................................................  strona internetowa ..................................................... 
 

W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert dotyczące:           

Dostaw artykułów żywnościowych w 2019r. dla Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, w tym: część I – mięso i 

produkty mięsne; część II – różne artykuły żywnościowe; część III – produkty mleczarskie; część IV – warzywa, 

owoce świeże i kiszone; część V – pieczywo ,wyroby piekarskie; część VI – mrożone warzywa, owoce ; część VII 

– ryby i przetwory rybne. 

 
Niniejszym składamy naszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia  za wynagrodzeniem:  

 
część 

zamówienia 
zakres dostawy cena ofertowa brutto 

(z podatkiem VAT) 
 

 

................. 

 

.............................................................................. 

 

...................................złotych 
 

 

 
Słownie cena brutto ....................................................................................................................złotych  

 
2. Szczegółowy wykaz cen zawiera Formularz cenowy stanowiący załącznik do niniejszej oferty. 

3. W cenie oferty zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem ww. 
części przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty. 
5. Oświadczamy, iż dostarczymy przedmiot zamówienia od producenta spełniającego wszystkie 

powszechnie obowiązujące w Polsce wymagania higieniczno-sanitarne. 
6. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w Zaproszeniu do 

składania ofert.                        

7. Oświadczamy,  że  istotne postanowienia zawarte w projekcie umowy, zostały przez nas 
zaakceptowane. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 

warunkach określonych w projekcie umowy, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 
8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas  ...........  dni. 
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Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 

następujący: 
 
............................................................................................................................................................................... 

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający ofertę wspólną – spółki cywilne lub konsorcja) 
 

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować pod adres: 
 
............................................................................................................................................... 
 
 
nr telefonu ............................... nr faksu .............................. adres e-mail: ..................................  
 
 
Upoważniony/upoważnieni  do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu Wykonawcy/ Wykonawców: 
 
Imię i nazwisko   ............................................................................................................. 
  
                         ............................................................................................................ 

 

                         

 
Wraz z ofertą składamy:  

 

1. Formularz Cenowy – część nr.............. 
2. Naszą Dodatkową Ofertę  Handlową – TAK  /  NIE    *  (niepotrzebne skreślić) 

 
oraz  

................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 
 
 
 

 
miejscowość ............................................, dnia ......................................... 
 
 
 
 

................................................................... 
(pieczęcie i podpisy upełnomocnionych  

przedstawicieli wykonawcy) 
     
 

 
 

 

 
 

---------------------------------------------. 
*/ Na każdą z części Wykonawca składa osobną ofertę wraz z załącznikami 

 
 
 

 


