Załącznik nr 1. do SIWZ

OFERTA
Na wykonanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie p.n. : „Przygotowywanie i dostarczanie dwudaniowych obiadów w okresie od 01-01-2013
do 31-12-2014 r. dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 im. ks. kard. St. Wyszyńskiego; ul. Ks.
Kard. St. Wyszyńskiego 57 64-100 Leszno; Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
nr 9 w Strzyżewicach ul. Lotnicza 2 64-100 Leszno i Gimnazjum 9 ul. Szczepanowskiego 14 64100 Leszno”

I.

DANE WYKONAWCY.
Nazwa ...............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Adres ..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Osoby reprezentujące:
a) ....................................................................
stanowisko ..................................................
b) ....................................................................
stanowisko ..................................................
Osoba uprawniona do porozumiewania się z Zamawiającym:
..................................................................................................................................................................................................

Konto bankowe Wykonawcy: ........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Numer ewidencji podatkowej NIP ..............................................................................................................
Tel.: ...................................................Tel. kom.: .......................................................................................................
Faks: ................................................ E-mail: …………………………………..…………..………………………….

II.

OFERTA.
Niniejszym składam/y ofertę na wykonanie zadania pn.: „Przygotowywanie i

dostarczanie dwudaniowych obiadów w okresie od 01-01-2013 do 31-12-2014 r. dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 9 im. ks. kard. St. Wyszyńskiego; ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 57 64100 Leszno; Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Strzyżewicach ul.
Lotnicza 2 64-100 Leszno i Gimnazjum 9 ul. Szczepanowskiego 14 64-100 Leszno”
Cały zakres zamówienia zobowiązuję/my się wykonać wg poniższej kalkulacji (dotyczy jednego
obiadu):
- cenę brutto kosztów produktów niezbędnych do przygotowania jednego obiadu - tzw. cenę „wsadu do kotła”:
……………………………………………………………………………………………………
- cenę brutto kosztów dodatkowych jednego obiadu (dopłata za przygotowanie)*: …………………….
- łączna wartość – brutto ( proponowana cena obiadu dla jednej osoby)……………………………….

Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SIWZ
oraz wzorami umów i że akceptuję/my je bez zastrzeżeń.
Oświadczam/y, że uważam/y się za związanego/ych ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w
SIWZ i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zawrzeć umowy.
Oświadczam/y, że posiadam/y wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i znane
mi/nam są warunki udzielenia umowy.
Oświadczam/y, że działalność określona w przedmiocie zamówienia będzie prowadzona zgodnie z
obowiązującymi przepisami sanitarno – epidemiologicznymi, ppoż. oraz bhp.
Podpisy:
___________________________________________________________________________________________________
Szkoła Podstawowa nr 9 Leszno
str.: 1

……………………………………………………
(podpis/y osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)

................................... dnia ............... 2012 r.
Załącznik:
1.Dwa przykładowe jadłospisy z gramaturą.

*zgodnie z zapisami w SIWZ wysokość dopłaty za przygotowanie obiadu nie może przekraczać kwoty jeden złoty dwadzieścia groszy do
jednego obiadu.

___________________________________________________________________________________________________
Szkoła Podstawowa nr 9 Leszno
str.: 2

