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Załącznik nr 1 c do SIWZ  

...............................................  

( pieczęć wykonawcy)  

 

 

FORMULARZ OFERTOWY NA CZĘŚĆ  TABELA    C 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) .......................................................................................................  

działając w imieniu i na rzecz :  

 

.......................................................................................................................................................  
(pełna nazwa wykonawcy) 

....................................................................................................................................................... 
(adres siedziby wykonawcy) 

 

REGON............................................................ Nr NIP............................................................... 

nr telefonu ...........................................................nr faxu ........................................................... 

e-mail .......................................................... strona internetowa .................................................  

w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na:  

 

„SUKCESYWNY ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA 

ZESPOŁU SZKÓŁ  IM. E. SCZANIECKIEJ W PNIEWACH – 2020 ROK” TABELA  C 

składam(y) niniejszą ofertę:  

1. Zobowiązuję(my) się wykonać zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia               

i na warunkach płatności określonych w siwz za ceny określone w odpowiednich załącznikach.  

2. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie – od 02 stycznia                      

do 31 grudnia 2020r.  

3. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert.  

4. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 

na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu                   i 

terminie określonym przez zamawiającego.  

5. Oświadczamy, że oferta nie zawiera / zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zostały zamieszczone                              w 

odrębnej kopercie stanowiącej załącznik do oferty, który nie może być udostępniany innym 

uczestnikom postępowania).  

 

..........................., dn. ...........................                ......................................................................... 
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 

do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika) 
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Załącznik nr 1c 

 

Tabela C  MROŻONKI, RYBY MROŻONE 

 

 

 

Lp. 

 

Nazwa artykułu 

 

Jednostka 

miary 

 

Ilość 

szacowana 

Cena 

brutto za 

jednostkę 

Razem 

brutto 

(4x5) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1.  Brokuły mrożone op 2,5 kg op 110   

2.  Brukselka mrożona op 2,5 kg op 70   

3.  Fasolka szparagowa cięta op 
2,5 

op 100   

4.  Fasolka żółta cała 2,5kg op 38   

5.  Groszek mrożony op 2,5  op 45   

6.  Kalafior mrożony op 2,5 kg op 170   

7.  Makrela wędzona  kg 12   

8.  Marchew mrożona op 2,5 kg op 120   

9.  Marchew z groszkiem 
mrożona op 2,5 kg 

op 149   

10.  Marchewka mini op 2,5 kg op 150   

11.  Marchew plastry faliste op 
2,5kg 

op 25   

12.  Mieszanka chińska 450g szt 200   

13.  Mieszanka europejska 2,5 kg 
3 składnikowa (kalafior, 
brokuł, marchewka) 

op 115   

14.  Matias – śledź solony       
wiaderko 2kg 

szt 70   

15.  Pyzy drożdżowe op 9 szt op 1300   

16.  Papryka trio paski op 2,5 kg op 15   

17.  Wiśnie mrożone op 2,5 kg op 35   

18.  Truskawki mrożone op 2,5 kg op 14   

19.  Czarna porzeczka  2,5 kg op 2   

20.  Malina 2,5 kg op 8   

21.  Mieszanka kompotowa op 2,5 
kg 

szt 6   

22.  Ryba mrożona mintaj SHP kg 120   

23.  Ryba mrożona dorsz SHP kg 230   

24.  Ryba mrożona morszczuk 
SHP 

kg 200   

25.  Ryba mrożona miruna SHP kg 300   

26.  Szpinak mrożony op2,5 kg op 21   

27.  Włoszczyzna w paski op 2,5 
kg 

op 190   

28.  Warzywa na patelnie 
(premium, azjatyckie, 
wykwintne, wiejskie) 450g 

op 15   

29.  Zupa wiosenna 8 
składnikowa op 2,5 kg 

op 30   

Razem  

 

Artykuły żywnościowe winny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 

2015r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach 

systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego 

dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 
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Razem:  

 

 

cena brutto....................................................................................zł 

(słownie: ............................................................................................. ...........................................................................). 

 

Termin płatności:……………………… 

7 dni    -  

14 dni   -  

Proszę zaznaczyć x przy wybranym terminie płatności 

 

 

 

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

         data i miejsce sporządzenia                                                                    podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


