
Znak sprawy: ZP 01/2018

Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTY

NAZWA WYKONAWCY: ………………………………………………………………………………….……..

FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: ……………………………………………………………………

KRS lub inny organ rejestrowy: ………………………………………………………………………………..…..

ADRES:……………………………………………………………………………………………………………..

POWIAT: ……………..…………….. WOJEWÓDZTWO: ……………………….…………………………...…

TEL.: ……………………… FAKS: ………………..…… E-MAIL: ……………………………..………….…..

NIP: …………………………….……….. REGON: ………………………………………………………………

BANK/ NR KONTA: …………………………………..............................………………………………...………

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego: ………………………………………….………………………………….

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

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Wytwarzanie i
dostawę  posiłków  dla  pacjentów  (dzieci  w  wieku  od  1  do  18  lat)  Wojewódzkiego  Szpitala
Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju” oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z
zasadami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin  płatności:  w  okresach  miesięcznych,  przelewem  w  ciągu  30  dni   od  dnia  doręczenia  prawidłowo
wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

Termin realizacji Umowy: od 01.01.2019r  do 30.06.2021r

Jednocześnie oświadczamy, że:

1. Akceptujemy zawarte w SIWZ szczegółowe warunki postępowania przetargowego i nie wnosimy do nich
żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Akceptujemy  wzór  umowy  (Załącznik  Nr  7  do  SIWZ)  i  w  przypadku  wybrania  naszej  oferty
zobowiązujemy się do jej podpisania na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
3. Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.
4. Zapewniamy, że ceny podane w ofercie nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy.
5. Oświadczamy,  że  wszystkie  złożone  przez  nas  dokumenty  są  zgodne  z  aktualnym  stanem  prawnym
i faktycznym.
6. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę określoną w formularzu cenowym i przy zachowaniu wartości
wsadu do kotła nie niższej, niż wskazana w formularzu cenowym.
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu składania ofert i  zobowiązujemy
się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Posiadamy  wprowadzony  system  HACCP  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania  warunku
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
9. Posiłki będą wykonywane na tym samym lub równoważnym poziomie żywienia przez cały okres trwania
umowy.
10. Zastrzeżenie Wykonawcy:
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy PZP Wykonawca zastrzega sobie, iż niżej wymienione dokumenty składające się
na  ofertę  nie  mogą  być  udostępniane  innym  uczestnikom  postępowania  (dołączone  do oferty  w  osobnej
kopercie)  gdyż  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej
konkurencji  i  (Wykonawca  zobowiązany  jest  wykazać,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę
przedsiębiorstwa):



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

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

11. Przedmiot  zamówienia  wykonamy:  sami  /  przy  udziale  podwykonawców*.
Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

L.p. Nazwa części zamówienia

* niepotrzebne skreślić

10. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony Wykonawcy będzie:
……………………………………………………………………. telefon ……………………………
11. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawie realizacji niniejszego postępowania
przetargowego jest ………………………………telefon/faks/mail……..............................................................
12. Upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:

- …………………………………………… wzór podpisu………………………….
- …………………………………………… wzór podpisu ………………………..

13. Upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego(ych) dokumentu(ów)
...................................................................................................................................., które dołączamy do oferty.

14. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………

15. Oferta zawiera ......................... kolejno ponumerowanych stron.

16.  Oświadczam,  że  wypełniłem/-am  obowiązki  informacyjne  przewidziane  w  art.  13  lub  art.  14  RODO
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                     w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie            o ochronie
danych)  (Dz.  Urz.  UE  L  119  z  04.05.2016,  str.  1)  wobec  osób  fizycznych,  od  których  dane  osobowe
bezpośrednio  lub  pośrednio  pozyskałem w  celu  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w
niniejszym postępowaniu **

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

17. Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą? (tak/nie) ……
18. Czy Wykonawca należy do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej? (tak/nie) ……
19. Czy Wykonawca należy do państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej? (tak/nie) ……

Miejscowość, ................................, dnia ................ 2018 r.

                                                     ……………………………………………………………

                                                               Pieczątka i podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych



                                                        do reprezentowania Wykonawcy


