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/Nazwa i adres Wykonawcy/ 
 
 
 
tel/fax:............................................... 
 
adres e-mail: …......................................... 
 
 

F O R M U L A R Z    O F E R T Y 
 
 

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego procedury ,,zapytania  ofertowego”                           
ŻŁ.ZAM.1/2022 

I. OFERUJEMY: 
 
 
1. Wykonanie usług cateringowych w Żłobku Samorządowym „MALE MISIE” w Wysiołku 
Luborzyckim w zakresie objętym procedurą ,,zapytania ofertowego”                    
w oparciu o następujące ryczałtowe ceny jednostkowe w wysokości: 
 
- cena za  śniadanie wraz z napojem dla jednej osoby   w wysokości: 
.....................................................................................................................................zł. brutto, 
słownie :  ….................................................................................................................zł.  brutto, 
w tym obowiązująca stawka podatku VAT. 
 
 
- cena za II śniadanie dla jednej osoby   w wysokości: 
.................................................................................................................................zł. brutto, 
słownie :  ….............................................................................................................zł.  brutto, 
w tym obowiązująca stawka podatku VAT. 
 
 
- cena za obiad dwu daniowy  wraz z napojem dla jednej osoby w wysokości: 
...................................................................................................................................zł. brutto, 
słownie :  …...............................................................................................................zł.  brutto, 
w tym obowiązująca stawka podatku VAT. 
 
 



 
- cena za podwieczorek  dla jednej osoby w wysokości: 
.....................................................................................................................................zł. brutto, 
słownie :  ….................................................................................................................zł.  brutto, 
w tym obowiązująca stawka podatku VAT. 
 
UWAGA! Cena całkowita wyliczona będzie w oparciu o rzeczywistą ilość wydanych produktów do 
przygotowania śniadania i podwieczorku oraz obiadów przez okres realizacji usługi. Rozliczenie z Wykonawcą 
odbywać się będzie miesięcznie. 
 
 
2. Wykonanie  przedmiotu zamówienia w terminie: od dnia 01.09.2022 do 30.06.2023.,  
 
 
II. PONADTO SKŁADAJĄC OFERTĘ: 
 
 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z procedurą ,,zapytania ofertowego” o nr ŻŁ.ZAM.1/2022 
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do 
właściwego przygotowania oferty.  
 
2. Oświadczamy, że zawarty w procedurze ,,zapytania ofertowego” o nr  
ŻŁ.ZAM.1/2022umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku 
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, przedstawionych w projekcie, w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
3. Oświadczamy, że w celu zawarcia umowy dopełnimy wszystkich formalności wymaganych       
w  procedurze ,,zapytania ofertowego” o nr  ŻŁ.ZAM.1/2022. 
 
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od 
dnia wyznaczonego na termin składania ofert (włącznie). 
 
5. Oświadczamy, że nasza oferta składa się z .............................................. 
(słownie:.....................................................) ponumerowanych stron. 
 
6. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 
................................................................ 
 
................................................................. 
 
.................................................................. 
 

............................................................ 
                       /Pieczęć i podpisy osób uprawnionych/ 


