
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
Nazwa i adres Zamawiającego : 

Szkoła Podstawowa  

im. Marii Konopnickiej  

w Starym Folwarku 

Stary Folwark 49, 

16-402 Suwałki 

 

Dane Wykonawcy: 

Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………

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

Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy z numerem kodu pocztowego: 

ul. ………………………………………………………………………  kod ____-________ 

miejscowość…………………………………………………………………….......................... 

powiat …………………………… województwo ………………………....…………………. 

NIP ………………………………. Regon …………………………………..………………… 

Telefon: …………………………., KRS …… 

………………………. 

Imiona, nazwiska osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:…………….. 

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

Adres e-mail: 

…………………......@ ……………………………… 

 

1. Nawiązując do zapytania ofertowego składamy ofertę na „Przygotowanie i dostarczenie 

posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci do Punktu Przedszkolnego w Starym 

Folwarku i Szkoły Podstawowej im. im. Marii Konopnickiej  w Starym Folwarku 

 oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Zapytania ofertowego za 

następujące wynagrodzenie: 

 

 

Wynagrodzenie wskazane poniżej zostało ustalone w oparciu o poniższą szczegółową 

kalkulację: 

 

 

 

 



 

Punkt Przedszkolny w Starym Folwarku 

 

Rodzaj posiłku 

 

Ilość dzieci 

objęta 

dożywianiem  

 

Ilość dni 

dożywiania 

 

Cena jednostkowa 

brutto za 1 posiłek 

 

Cena ofertowa brutto za wykonanie 

zamówienia 

1 2 3 4 

5 

(kol. 2 x kol.3 x kol. 4) 

Obiad (zupa i 

drugie danie),  

 i podwieczorek 

25 83 …………… 

 

………………….. 

 

 

Szkoły Podstawowej im. im. Marii Konopnickiej  w Starym Folwarku 

 

Rodzaj posiłku 

 

Ilość dzieci 

objęta 

dożywianiem  

 

Ilość dni 

dożywiania 

 

Cena jednostkowa 

brutto za 1 posiłek 

 

Cena ofertowa brutto za wykonanie 

zamówienia 

1 2 3 4 

5 

(kol. 2 x kol.3 x kol. 4) 

Obiad (zupa i 

drugie danie)  
20 83 …………… 

 

………………….. 

 

 

Łączna ryczałtowa cena ofertowa (brutto) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia 

wynosi ............................................... zł (suma kol. 5 Punktu Przedszkolnego  i Szkoły 

Podstawowej) 

przy zastosowanej …….% stawce VAT. 

 

2. Oświadczamy, że wyżej podana kwota obejmuje zapłatę za wykonanie wszelkich 

dostaw/usług  niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie  określonym w Zapytaniu ofertowym. 

4. Oświadczamy, iż akceptujemy warunki płatności zgodnie z projektem umowy.    



5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym wraz 

z załącznikami i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, jak również, że uzyskaliśmy wszelkie 

informacje niezbędne do złożenia niniejszej oferty i wykonania zamówienia. 

6. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w 

Zapytaniu ofertowym. 

7. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy 

się do wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach przedstawionych w złożonej 

ofercie i zgodnie z dołączonym do Zapytania ofertowego projekcie umowy, którą 

podpiszemy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 

r., poz. 1781 z późn. zm.), w celu ubiegania się o zamówienie publiczne w niniejszym 

postępowaniu. 

9. Oświadczam, że na dzień składania ofert zapoznałem się z załączoną klauzulą informacyjną, 

o której mowa w  Zapytaniu ofertowym oraz wypełniłem obowiązki informacyjne 

przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu. 

10. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. art. 109 ust. 

1 pkt 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązanych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 1),2) (Dz.U. z 2022 r. poz. 835). 

11. Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące: 

a)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczeń,  

c) dysponowania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; 

d) dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację niniejszego zamówienia.  
 

12. Osobą/osobami do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu zadania ze 

strony Wykonawcy jest/są: ………………………………… 

tel. kontaktowy ……………………….. 

e-mail ………………………………… 

 

………………………………………        ………………………………  

(miejscowość i data)       (podpis osób(-y) uprawnionej 

do składania oświadczenia 

woli w imieniu wykonawcy) 

 

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). 


