
Zamawiający: 
Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych 

w Oławie 
ul. Ks. F. Kutrowskiego 31a 

55-200 Oława 

  Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  ZPRS / ZP / 1/ 2022 

 

 

Załącznik nr 1 do SWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Ja/My, niżej podpisany/ni .................................................................................................. 

działając w imieniu i na rzecz: 

1) Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2) Adres Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………….. 

     

3) NIP: ………………………………………………………………………………………………… 

 

4) REGON: ………………………………………………………………………………………………… 

 

5) Nr rachunku bankowego: ………………………………………………………………………………………………….. 

   

6) imię i nazwisko osoby do kontaktu: ………………………………………………… 

 

7) nr telefonu osoby do kontaktu: …………………………………………………… 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym przez  Zespół Placówek Resocjalizacyjno-
Socjoterapeutycznych w Oławie oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją 
warunków zamówienia. Ofertę składamy na: 
 

„Dostawę całodziennego wyżywienia dla wychowanków Zespołu Placówek  

Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych  w Oławie”. 

 
 
 

Cena za jeden osobodzień wynosi:  

netto …………………….. (słownie: ……………………),  

brutto …………………………… (słownie: ………………….) 

podatek VAT, stawka (………….%), tj:……………………… (słownie:……………………………) 

 

1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji 

przyszłego świadczenia umownego. 

 

 



 

 

2. Informacja dotycząca możliwości powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego1: 

Informuję, iż u Zamawiającego powstanie/ nie powstanie* obowiązek podatkowy na podstawie ustawy z 

dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) i poniżej 

wskazuję nazwy (rodzaje) towarów i (lub) usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

obowiązku wraz z podaniem ich wartości bez kwoty podatku oraz wskazanie stawki, która będzie miała 

zastosowanie: 

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia oraz projektem umowy i nie wnosimy  

w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie  

z projektem umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami/parametrami 

technicznymi i organizacyjnymi określonymi w SWZ oraz załącznikach do niej. 

5. Informacje zawarte na _______ stronach oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.2 

6. Zamierzamy powierzyć poniżej wskazane części zamówienia do wykonania podwykonawcom3 (zamawiający 

wymaga wskazania firm podwykonawców oraz zakres robót) jeśli są znane:  

1) ………………………………………………………………................................................................................................... 

2) ………………………………………………………………................................................................................................... 

7. Osobą (osobami) do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną/ymi za wykonanie zobowiązań umowy 

jest/są 

1) …………………………………………………………………………………………………………... 
Tel. kontaktowy, fax. ……………………………. zakres odpowiedzialności 

8. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania ofert wspólnej przez dwa lub 

więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest : 

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu: ……………………………………………………………………… 

Tel.: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO4  wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu5. 

10. Oświadczamy, iż jesteśmy mikro/małym/średnim przedsiębiorcą w zgodnie  przepisami ustawy Prawo 

Przedsiębiorców.6  

                                                           
1 Wypełnić tylko, gdy dotyczy 
2Wypełnić tylko, gdy dotyczy 
3Wypełnić tylko, gdy dotyczy 
4Rozporządzenie 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). 
5 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). 



 

 

11. Znam i będę stosował/a w przypadku wyboru mojej oferty, obowiązujące przepisy prawa w zakresie 

żywienia zbiorowego, w tym zalecenia Państwowego Instytutu Żywności i Żywienia.  

12. Posiadam wdrożony system HACCP. 

13. Niniejsza oferta została złożona na ____ kolejno ponumerowanych stronach. 

14. Załącznikami do oferty są:  

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 

_______________________________ 
(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym/podpisem osobistym/ podpisem zaufanym) 

………………………., ………………… 
Miejscowość/data 

 

                                                                                                                                                                                     
6 Niepotrzebne skreślić 


