
                                                                                                                Załącznik nr 4 

OFERTA 

na realizację zadania pn: 

 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej 

„Leśny” w Zaskoczynie 

 

Ja niżej podpisany ………………………………………………  , będąc uprawnionym do 

reprezentowania: 

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

……………................................................................................................................................   
(nazwa firmy) 

……………………......................................................................................................................  
(adres firmy) 

Tel.……………………………….,                                 Tel/fax …………………… 

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

Nr konta………………………………………………………………………………                

w banku  ……………………………………………………...................................... 

Składam niniejszą ofertę na: 

1. Firma nasza oferuje wykonanie zamówienia za cenę: 

Cześć I zamówienia 

Cena netto 
 

 

 
 

Stawka podatku VAT   % 

 

 

Kwota podatku VAT 

 

 

Cena brutto 

 

Słownie brutto  

 

 



 Kwota za do zapłaty za wykonanie zamówienia cena ……………………….zł netto,                  

(słownie: ………………………………………………………………………………..zł) 

stawka podatku VAT ….% kwota podatku VAT ………….,  cena …………………zł 

brutto, (słownie: ……………………………………………………………………….zł). 

-  Termin płatności : ……. dni od daty złożenia faktury Kupującemu                                                                                                                        

Cześć II zamówienia 

Cena netto 
 

 

 
 

Stawka podatku VAT   % 

 

 

Kwota podatku VAT 

 

 

Cena brutto 

 

Słownie brutto  

 

Kwota za do zapłaty za wykonanie zamówienia cena ……………………….zł netto,                  

(słownie: ………………………………………………………………………………..zł) 

stawka podatku VAT ….% kwota podatku VAT ………….,  cena …………………zł 

brutto, (słownie: ……………………………………………………………………….zł). 

-  Termin płatności : ……. dni od daty złożenia faktury Kupującemu                                                                                                                        

Cześć III zamówienia 

Cena netto 
 

 

 
 

Stawka podatku VAT   % 

 

 

Kwota podatku VAT 

 

 

Cena brutto 

 

Słownie brutto  

 

 



 Kwota za do zapłaty za wykonanie zamówienia cena ……………………….zł netto,                  

(słownie: ………………………………………………………………………………..zł) 

stawka podatku VAT ….% kwota podatku VAT ………….,  cena …………………zł 

brutto, (słownie: ……………………………………………………………………….zł). 

-  Termin płatności : ……. dni od daty złożenia faktury Kupującemu                                                                                                                        

Cześć IV zamówienia 

Cena netto 
 

 

 
 

Stawka podatku VAT   % 

 

 

Kwota podatku VAT 

 

 

Cena brutto 

 

Słownie brutto  

 

Kwota za do zapłaty za wykonanie zamówienia cena ……………………….zł netto,                  

(słownie: ………………………………………………………………………………..zł) 

stawka podatku VAT ….% kwota podatku VAT ………….,  cena …………………zł 

brutto, (słownie: ……………………………………………………………………….zł). 

Cześć V zamówienia 

Cena netto 
 

 

 
 

Stawka podatku VAT   % 

 

 

Kwota podatku VAT 

 

 

Cena brutto 

 

Słownie brutto  

 

 



 Kwota za do zapłaty za wykonanie zamówienia cena ……………………….zł netto,                  

(słownie: ………………………………………………………………………………..zł) 

stawka podatku VAT ….% kwota podatku VAT ………….,  cena …………………zł 

brutto, (słownie: ……………………………………………………………………….zł). 

-  Termin płatności : ……. dni od daty złożenia faktury Kupującemu   

    Cześć VI zamówienia 

Cena netto 
 

 

 
 

Stawka podatku VAT   % 

 

 

Kwota podatku VAT 

 

 

Cena brutto 

 

Słownie brutto  

 

 Kwota za do zapłaty za wykonanie zamówienia cena ……………………….zł netto,                  

(słownie: ………………………………………………………………………………..zł) 

stawka podatku VAT ….% kwota podatku VAT ………….,  cena …………………zł 

brutto, (słownie: ……………………………………………………………………….zł). 

-  Termin płatności : ……. dni od daty złożenia faktury Kupującemu   

                                                                                                                  

2. Oświadczamy, iż przyjmujemy bez zastrzeżeń wyznaczone przez zamawiającego:               

- termin realizacji: do dnia 31.12.2020   r.                                                                                                                                                                                                                       

3. Oświadczam, że: 

- dane  zawarte  w  niniejszej  ofercie  są  aktualne  na dzień sporządzenia oferty i zgodne ze  

  stanem faktycznym, a załączone do oferty kopie dokumentów są zgodne z ich oryginałami, 

- zapoznaliśmy  się  z  zapytaniem  ofertowym  i  nie  wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń, 

- uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty, 

- ofertą  naszą  będziemy związani do dnia podpisania umowy na realizację przedmiotowego  



  zamówienia, nie dłużej jednak, niż 30 dni od upływu terminu składania ofert, 

- w   przypadku   wybrania  naszej  oferty  podpiszemy  umowę  według wzoru, stanowiącego  

  załącznik do zapytania ofertowego, w terminie i miejscu określonym przez zamawiającego. 

4. Powołujemy się/nie powołujemy się * na zasoby………………………………………… 
                                                                                        ( zakres powierzonego zamówienia ) 

i oświadczamy, że będzie on wykonywał zamówienie w tym zakresie i odpowiada on 

solidarnie za wykonanie przedmiotu zamówienia we wskazanym powyżej zakresie. 

5. Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w formie 

spółki cywilnej/konsorcjum*), oświadczamy że dla potrzeb niniejszego zamówienia, zgodnie 

z art. 23 ust.2 ustawy Pzp, ustalamy pełnomocnika w osobie…………………………………. 

do reprezentacji w postępowaniu/ do reprezentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia* ). 

( wypełniają i dokonują wyboru jedynie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. tj. prowadzący działalność w formie 

spółki cywilnej lub konsorcjum ) 

 
 

6. Do   niniejszego   formularza  są  załączone i stanowią integralną część oferty następujące  

    dokumenty: 

 - aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert albo wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub KRS wygenerowany nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 

- pełnomocnictwo, o ile uprawnienie do reprezentowania oferenta nie wynika z dokumentów, 

o których mowa powyżej, 

 

5. Ofertę niniejszą składamy na ……….. kolejno ponumerowanych stronach. 

 

*) – niepotrzebne skreślić 

 


