
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 
na realizację zadania pn. 

„Dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy Naruszewo w roku szkolnym 2018/2019” 

 

 

Załącznik nr 1 do Zaproszenia 

 
 

…………………………………… 
   /Nazwa Wykonawcy pieczęć firmowa/ 

 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Naruszewie 

         Naruszewo 19A 

09 – 152 Naruszewo 
 

 

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na 

realizację zadania pn. „Dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy Naruszewo w roku 

szkolnym 2018/2019” 
 

 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa:  …………………………………………………………………………..………. 

Siedziba:  ……………………………………………………………………………..……. 

Nr telefonu/faxu:  ………………………………………………………………………………..…. 

Adres e-mail:   …………………………………………………………………………………... 

NIP:    …………………..……………… REGON: …………………………………… 

Numer rachunku bankowego …………………………………………………………………………... 

/proszę wskazać jeden numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana 

płatność w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej/ 
 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej przystępuję do udziału w przedmiotowym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i oświadczam, że: 
 

1. Zobowiązuję się do wykonania zadania zgodnie z przepisami prawa, normami, zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej na warunkach określonych w zaproszeniu do złożenia oferty.  
 

2. Cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:  
 

 

Cena za 1 

kanapkę 

[PLN] 

Cena za 25 kanapek 

serwowanych w ciągu 

180 dni szkolnych  [PLN] 

Cena za 1 

gorący 

posiłek 

[PLN] 

Cena za 160 gorących 

posiłków serwowanych 

w ciągu 180 dni 

szkolnych  [PLN] 

Łącznie [PLN] 

(3 + 5) 

1 2 3 4 5 6 

Cena netto 
     

podatek 

VAT …. % 

     

Cena brutto 
     

 

W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. 
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3. Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać w terminie: 

1) Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia od dn. 10 września 2018 r. 

2) Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do dn. 19 czerwca 2019 r. 
 

4. Akceptujemy projekt umowy i w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia 

umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 

5. Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Zaproszenia do 

złożenia oferty cenowej, oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
 

6. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 

 

 

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

/miejscowość i data/   

                                                 ………….……………………………..………………….  
/podpis upełnomocnionego przedstawiciela  

Wykonawcy wraz z pieczątką/ 

 

 

 


