
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczy zapytania ofertowego na zakup warzyw i owoców mrożonych.
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………….…………………NIP………………………… 
REGON…………….…………KRS………………………
1. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu 

zamówienia:
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę …………………………… zł brutto, 
w tym obowiązująca stawka podatku VAT w wysokości ………. %.(*)

L.p. Nazwa przedmiotu zamówienia 
Cena 

jednostkowa 
brutto w zł 

za 1 kg

Ilość 
w kg

Wartość brutto 
w zł 

za podaną ilość
(kol. 3 x kol. 4)

1 2 3 4 5

1. włoszczyzna krojona w paski mrożona, 2,5-3,0 kg 750

2. groszek z marchewką mrożone 2,5-3,0 kg 200

3. groszek zielony mrożony 2,5-3,0 kg 100

4. marchewka Junior mrożona 2,5–3,0 kg 100

5. szpinak mrożony liście 2,5-3,0 kg 50

6. papryka krojona mrożona typu paprykowe trio 2,5-3,0 kg 100

7. mieszanka warzywna typu  królewska mrożona 2,5-3,0 kg 250

8. mieszanka warzywna typu chińska mrożona 2,5-3,0 kg 100

9. mieszanka warzywna typu meksykańska 2,5-3,0 kg 100

10. ćwiartki ziemniaków mrożone 2,5-3,0 kg 100

11. frytki karbowane mrożone 2,5-3,0 kg 100

12. mieszanka warzywna typu europejska mrożona 2,5-3,0 kg 150

13. brukselka mrożona 2,5-3,0 kg 100

14. brokuł mrożony 2,5-3,0 kg 250

15. kalafior mrożony 2,5-3,0 kg 250

16. maliny mrożone 0,4-2,5 kg 50

17. wiśnie mrożone 0,4-2,5 kg 50

18. truskawki mrożone0,4-2,5 kg 50

19. mieszanka owocowa kompotowa 1,0-3,0 kg 750

Razem wartość brutto

* Ilość towaru w umowie jest ilością planowaną i może ulec zwiększeniu lub 
zmniejszeniu w trakcie obowiązywania umowy, na co wpływ będą miały posiadane 
przez Zamawiającego środki finansowe zabezpieczone na realizacje zamówienia. 

2. Zobowiązuję się wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie:
od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r. lub do wyczerpania wartości umowy.



3. Warunki gwarancji:
Wyroby dostarczone do magazynu powinny posiadać termin przydatności do 
spożycia lub minimalnej trwałości zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia 
i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

5. 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.

6. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego, stanowiącego 
integralną część oferty, są:

1) podpisany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w załączniku nr 2 do 
zapytania ofertowego;

2) podpisana klauzula obowiązku informacyjnego związana z ochroną danych 
osobowych, stanowiąca załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

3) pełnomocnictwo;
4) podpisany projekt umowy jako akceptacja warunków w niej zawartych;

obowiązującą decyzję administracyjną właściwego państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego w 
sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego 
zatwierdzenia, wydawaną w stosunku do zakładów, określonych w art. 61 ustawy o 
bezpieczeństwie żywotności i żywienia (podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 2 
ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia) – jeżeli ustawa nakłada obowiązek 
posiadania takich uprawnień; 
lub 
obowiązującą decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej potwierdzającą spełnienie wymagań koniecznych do zapewnienia higieny 
w procesie produkcji lub obrocie artykułami będącymi przedmiotem zamówienia 
oraz do zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej tych artykułów wydana 
dotychczas na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących, tj. art. 27 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia Dz. 
U. z 2005 r. Nr 31, poz. 265 (podstawa prawna: art. 122 ustawy o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia);

5) w przypadku braku zapisu w powyższych decyzjach o stosowaniu zasad wdrożonego 
systemu HACCP na potwierdzenie spełniania warunku należy dołączyć  
zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o sprawowaniu 
nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP. Przedłożone 
zaświadczenie winno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady 
systemu HACCP.

…………………………….., dnia ……………………… 
          (miejscowość)    …..………………………………………………...

     (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.
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