Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 133.000 EURO

Dane dotyczące oferenta:
Nazwa ....................................................................................................................
Siedziba .................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Konopnickiej nr 7
67-320 Małomice
Zobowiązania oferenta:
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:
”Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy
Społecznej w Małomicach”
1. Oferuję następujące ceny za „Podstawowy zestaw dań”
Proponowana cena za posiłki
Lp.

Nazwa dania

Waga

Barszcz biały z kiełbasą
Barszcz czerwony zabielany
Kapuśniak
Krupnik jęczmienny
Zupa fasolowa
Zupa grochowa
Zupa jarzynowa
Zupa ogórkowa z ziemniakami
Zupa pieczarkowa
Zupa pomidorowa z ryżem

400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml

Zupa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Proponowana
cena

Drugie danie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gulasz mięsny z kaszą gryczaną + surówka
Kopytka z sosem pomidorowym
Kotlet mielony z ziemniakami + surówka
Krokiety z mięsem
Łazanki z kapustą
Makaron z sosem
Naleśniki z serem
Pierogi ruskie z tłuszczem
Potrawka z kurczaka i ziemniaki + surówka
Ziemniaki z jajkiem sadzonym + surówka

400 g
250 g
450 g
250 g
250 g
300 g
250 g
250 g
450 g
450 g

*

Zamierzamy - nie zamierzamy powierzyć części zamówienia
(podać jakiej części zamówienia to dotyczy) podwykonawcom
* niepotrzebne skreślić

2. Termin realizacji zamówienia: 21.01.2008r. – 31.12.2008r.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez 30 dni licząc od dnia upływu
terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do:
podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zastrzega, że następujące strony złożonej oferty ........................ stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i nie mogą one być udostępniane.
7. Całość oferty zawiera ................... kolejno ponumerowanych stron.
8. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1.............................................................
2.............................................................
3.............................................................
4.............................................................
5.............................................................
PODPISANO
................................................................
(upoważniony przedstawiciel)
.................................................................
.................................................................
(adres)

