
                                                                       
 

 zamówienie realizowane w ramach projektu nr 101045891  
pn. „Wzmocnienie działań oficerów łącznikowych ds. imigracji w Wietnamie/EURLO Wietnam” 

finansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

     
     Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dotyczy zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup produktów 
żywnościowych (materiałów konsumpcyjnych) na zabezpieczenie stołów konferencyjnych (przerw 

kawowych) dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu nr 101045891 pn. „Wzmocnienie 
działań oficerów łącznikowych ds. imigracji w Wietnamie/EURLO Wietnam” w terminie 04.05 – 

27.07.2022 r. (zadanie 1) oraz w terminie 01.08 – 26.10.2022 r. (zadanie 2).  

 

1. Nazwa (firma) i adres Wykonawcy: 

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

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

NIP………………..…………… REGON……….……….…………… KRS……………..........………… 

2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia: 
 

Zadanie 1 - zakup produktów żywnościowych (materiałów konsumpcyjnych) na 
zabezpieczenie stołów konferencyjnych (przerw kawowych) dla uczestników 
szkoleń realizowanych w ramach projektu nr 101045891 pn. „Wzmocnienie działań 
oficerów łącznikowych ds. imigracji w Wietnamie/EURLO Wietnam” w terminie 
04.05 – 27.07.2022 r. 
 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę …………………………… zł brutto, w tym 

obowiązująca stawka podatku VAT w wysokości ………. %.(*) 

 

L.p. Przedmiot zamówienia 
Ilość w 

kg/l do… 
cena brutto 

za 1 kg/l 
wartość 
brutto 

1. 2. 3. 4. 
5. 

(kol. 3x4) 

1. 
Sok Tarczyn (jabłko, pomarańcz, czarna porzeczka), but. szkl. 
300 ml 

140,00 
  

2. Woda mineralna niegazowana KROPLA BESKIDU, but. o poj. 0,5 l 140,00   

3. Woda mineralna gazowana KROPLA BESKIDU, but. o poj. 0,5 l 140,00   

4. Ciastka Delicje szampańskie różne smaki, opak. 147 g 4,410   

5. Ciastka Jeżyki różne smaki GOPLANA, opak. 140 g 4,200   

6. 
Holenderskie półsłodkie herbatniki w mlecznej czekoladzie San 
Łakotki, opak. 188 g 

5,640 
  

7. Ciastka Pieguski, różne smaki MILKA, opak. 135 g 4,050   



8. Wafle Pryncypałki GERARD, opak. 200 g 6,000   

9. Herbatniki Pasja GERARD, advocat, kokosowa, opak. 170 g 5,100   

10. PRINCE POLO CLASSIC MINI 17,5 g x 28 szt. (490 g) 2,94   

11. KNOPPERS wafelek mleczno-orzechowy, opak. 25 g 3,75   

12. 
Mieszanka mini batoników luz (SNICKERS, MARS, MILKY WAY, 
BOUNTY,TWIX) 

5,00 
  

13. Cukierki Michałki Klasyczne, Białe WAWEL, opak. 1 kg 8,00   

14. Cukierki Trufle w czekoladzie WAWEL, opak. 1 kg 5,00   

15. Kawa rozpuszczalna Jacobs Kronung, opak. 0,100 i 0,200 kg 1,00   

16. Kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold, opak. 0,100 i 0,200 kg 1,00   

17. Kawa Lavazza Qualita Oro mielona puszka, opak. 0,250 kg 1,00   

18. Kawa w ziarnach LAVAZZA Qualita ORO, opak. 1 kg 10,00   

19. Herbata Czarna Expresowa Lipton 50 torebek, opak. 0,100 kg 1,50   

20. 

Lipton Black Tea herbata czarna aromatyzowana rożne smaki, 
np.: brzoskwinia i mango, owoce leśne, marakuja i malina, itp., 
opak. 20 piramidek 34 g 

0,850 

  

21. Zielona herbata LIPTON 25 tor., opak. 32,5 g 0,78   

22. Paluszki solone Lajkonik, opak. 0,200 kg 10,00   

   

razem  
 

 
Zadanie 2 - zakup produktów żywnościowych (materiałów konsumpcyjnych) na 
zabezpieczenie stołów konferencyjnych (przerw kawowych) dla uczestników 
szkoleń realizowanych w ramach projektu nr 101045891 pn. „Wzmocnienie 
działań oficerów łącznikowych ds. imigracji w Wietnamie/EURLO Wietnam”           
w terminie 01.08 – 26.10.2022 r. 
 
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę …………………………… zł brutto, w tym 

obowiązująca stawka podatku VAT w wysokości ………. %.(*) 

 

L.p. Przedmiot zamówienia 
Ilość w 

kg/l do… 
cena brutto 

za 1 kg/l 
wartość 
brutto 

1. 2. 3. 4. 
5. 

(kol. 3x4) 

1. 
Sok Tarczyn (jabłko, pomarańcz, czarna porzeczka), but. szkl. 
300 ml 

140,00 
  

2. Woda mineralna niegazowana KROPLA BESKIDU, but. o poj. 0,5 l 140,00   

3. Woda mineralna gazowana KROPLA BESKIDU, but. o poj. 0,5 l 140,00   

4. Ciastka Delicje szampańskie różne smaki, opak. 147 g 4,410   

5. Ciastka Jeżyki różne smaki GOPLANA, opak. 140 g 4,200   

6. 
Holenderskie półsłodkie herbatniki w mlecznej czekoladzie San 
Łakotki, opak. 188 g 

5,640 
  



7. Ciastka Pieguski, różne smaki MILKA, opak. 135 g 4,050   

8. Wafle Pryncypałki GERARD, opak. 200 g 6,000   

9. Herbatniki Pasja GERARD, advocat, kokosowa, opak. 170 g 5,100   

10. PRINCE POLO CLASSIC MINI 17,5 g x 28 szt. (490 g) 2,94   

11. KNOPPERS wafelek mleczno-orzechowy, opak. 25 g 3,75   

12. 
Mieszanka mini batoników luz (SNICKERS, MARS, MILKY WAY, 
BOUNTY,TWIX) 

5,00 
  

13. Cukierki Michałki Klasyczne, Białe WAWEL, opak. 1 kg 8,00   

14. Cukierki Trufle w czekoladzie WAWEL, opak. 1 kg 5,00   

15. Kawa rozpuszczalna Jacobs Kronung, opak. 0,100 i 0,200 kg 1,00   

16. Kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold, opak. 0,100 i 0,200 kg 1,00   

17. Kawa Lavazza Qualita Oro mielona puszka, opak. 0,250 kg 1,00   

18. Kawa w ziarnach LAVAZZA Qualita ORO, opak. 1 kg 10,00   

19. Herbata Czarna Expresowa Lipton 50 torebek, opak. 0,100 kg 1,50   

20. 

Lipton Black Tea herbata czarna aromatyzowana rożne smaki, 

np.: brzoskwinia i mango, owoce leśne, marakuja i malina, itp., 
opak. 20 piramidek 34 g 

0,850 

  

21. Zielona herbata LIPTON 25 tor., opak. 32,5 g 0,78   

22. Paluszki solone Lajkonik, opak. 0,200 kg 10,00   

   

razem  
 

 
3. Zobowiązuję się wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie: 

 
Zamówienie realizowane będzie w 2022 r. Pierwsze zamówienie w ramach zadania     
1 zrealizowane zostanie w miesiącu kwietniu, a pierwsze zamówienie w ramach 
zadania 2 w miesiącu lipcu (przed rozpoczęciem szkolenia, po zabezpieczeniu 
środków finansowych na ten cel). Umowa zostanie zawarta dwukrotnie (dla każdego 
zadania oddzielnie) – na I edycję szkolenia po rozstrzygnięciu zapytania, na II edycję po 
otrzymaniu środków finansowych na realizację szkolenia. Towar w pierwszej klasie, 2 razy 
w miesiącu we wcześniej ustalonym e-mailowo lub telefonicznie terminie (poniedziałek – 
piątek) w godzinach od 7.30 do 10.00, produkty dostarczone będą do magazynu 
żywnościowego COSSG w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 92. 

4. Warunki gwarancji:  
Termin przydatności do spożycia wynosić będzie: min. 30 dni licząc od dnia dostarczenia 
produktów do magazynu żywnościowego. 

5. Oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych 
zastrzeżeń. 

6. Oświadczam, że w razie wybrania mojej oferty zobowiązuje się do podpisania 
umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołaczonym do zapytania 
ofertowego lub opisanych w istotnych postanowieniach umowy. 

7. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego, stanowiacego integralną 
część oferty, są: 
1) podpisany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w załączniku nr 2 do 
zapytania ofertowego; 



2) podpisany projekt umowy, jako akceptacja przez wykonawcę postanowień 
w niej zawartych stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego; 
3) podpisana klauzula obowiązku informacyjnego związana z ochroną danych osobowych, 
stanowiącą załącznik nr 4 do zapytania ofertowego; 
4) pełnomocnictwo. 

 
 
 
 
 
…………………………, dnia …………… ………………………………………………...

 (miejscowośc)              (pieczęć i podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych)

            do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

(*) – w przypadku, gdy cena przedmiotu zamówienia jest wieloskładnikowa, należy wycenić wszystkie składniki składające się 
na ostateczną cenę oferty 

 


