Pieczęć wykonawcy

Załącznik nr 1 b

Formularz oferty – wzór
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE
KLISINO 100
48-118 LISIĘCICE

Nazwa wykonawcy:
...................................................................................................................…………………………………………………………………….
Adres: ......................................................................................................................................……………………………………………….
……………………………………

REGON:……………………………………………..

tel. / fax: ....................................................

e:mail: ………………………………………………

NIP:

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych oferujemy DOSTAWĘ WARZYW I
OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW (RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I
BLISZCZYCE ) W OKRESIE OD 01 MAJA 2020 DO 31 SIERPNIA 2020 ROKU (znak sprawy 2/2020)
w następujących cenach:

(CPV 03200000-3) Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy
CZĘŚĆ II
Nazwa
Marchew
Seler
Pietruszka kg
Pietruszka – nać (pęczek – 10 szt.)
Fasola Jaś
Groch łuskany połówki
Kapusta biała

Jedn. miary

Ilość

kg
kg
kg
pęczek
kg
kg
kg

1223
376
380
2440
222
101
1646

Cena jedn.
netto w zł

WARZYWA I OWOCE
Wartość netto w zł
(ilość x cena netto)

Stawka
VAT

Wartość podatku VAT
w zł

Wartość brutto w zł
(wartość netto + VAT)
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Kapusta czerwona
Kapusta pekińska
Czosnek – główka szt.
Cebula
Por szt.
Pomidor
Pieczarka
Buraki ćwikłowe
Sałata zielona
Cebula – szczypior (pęczek – 10 szt.)
Rzodkiewka – (pęczek -180 g)
Koper – (pęczek – 60 g)
Papryka świeża
Ogórek szklarniowy
Botwinka pęczek 350 g
Arbuz

Jabłka
Brzoskwinia
Cytryna
Pomarańcza
Banan
Winogron
Nektarynki kg
Truskawka świeża kg

kg
kg
szt
kg
szt
kg
kg
kg
szt
pęczek
pęczek
pęczek
kg
kg
pęczek
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

578
568
1275
563
1131
3345
140
687
1012
1429
903
1943
21
1392
200
2026
4127
965
372
71
4468
3
100
575

X

X

Całkowita wartość zamówienia

X

X
………………
Suma netto

…………………..
Razem vat

…………………..
Suma brutto

UWAGA: zapis cyfr do dwóch miejsc po przecinku
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Wartość oferty netto

……………………. zł

Wartość podatku vat

……………………. zł
Wartość oferty brutto

……………………. zł

Słownie złotych:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………
Słownie złotych:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………
Słownie złotych:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………

1. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że wybór mojej oferty będzie /nie będzie (niewłaściwe skreślić) prowadził do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. [wybór oferty Wykonawcy prowadzi do
„powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, to nabywca (Zamawiający)
będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT].
(brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, ze wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
powyższego obowiązku podatkowego).
2. Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (niewłaściwe skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
powstania powyższego obowiązku podatkowego ................................. oraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą ........................
(brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, ze wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
powyższego obowiązku podatkowego).
3. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert.
4. Akceptuje termin płatności wynoszący 30 dni od wystawienia faktury.
5. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i tym zobowiązuję się spełnić wszystkie zawarte w niej warunki.
6. Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty.
7. Informacja wymagana do celów statystycznych:
Oświadczam, że moje przedsiębiorstwo jest (właściwe podkreślić):
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*mikroprzedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2
milionów EUR,
*małym przedsiębiorstwem - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionów EUR,
*średnim przedsiębiorstwem - przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudnia mniej niż 250
osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
Zalecenie Komisji z dnia 06 maja 2003r.dotyczace definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw ( Dz. U. L. 124 z 20.5.2003r.)

8. Oświadczam, że akceptuję załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy. Jednocześnie zobowiązuję się, w przypadku
wyboru złożonej przeze mnie oferty, podpisać umowę bez zastrzeżeń, w siedzibie Zamawiającego w terminie przez Niego wyznaczonym.
9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
1)

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).
* 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).

10. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy sprawować będzie:
…………………………………..…….., tel. ……………………….…….., fax ……………..………..,
email: …………………………………….. Osobie tej będą składane poszczególne zamówienia na dostawę towaru.
Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że treść oferty oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień
otwarcia ofert.
_______________, dnia _______________,
_____________________________________________
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy
(Pożądany czytelny podpis albo pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
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