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Załącznik nr 5 do SIWZ  
 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

Formularz „Oferta” 

 

 

Przedszkole nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie  

ul. świętej Urszuli Ledóchowskiej 8 

02-972 Warszawa  

 

Składając ofertę w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia na zakup i dostawę produktów 

żywnościowych do kuchni Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie w 2017 r.” (znak sprawy: 

ZP/0001/2017), my niżej podpisani: 

Wykonawca 1 .......................................................................................................................................... 
adres ul.........…………............................................................................................................................... 

kod……………………………………….. miasto…………………………… kraj………………….................. 

nr telefonów ................................................... nr faksu............................................................................. 

adres email (do kontaktów z Zamawiającym)…………………………………………………………….……… 

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

Wykonawca 1 należy/ nie należy*** do grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 229, dalej jako 

“u. o. k. i k.”), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Ustawy. 

Wykonawca 2* .......................................................................................................................................... 

adres ul.........…………................................................................................................................................ 

kod……………………………………….. miasto…………………………… kraj…………………................... 

nr telefonów ................................................... nr faksu.............................................................................. 

adres email (do kontaktów z Zamawiającym)…………………………………………………………….……… 

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

Wykonawca 2 należy/ nie należy*** do grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14) u. o. k. i k., o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Ustawy. 

Wykonawca 3*.......................................................................................................................................... 

adres ul.........…………............................................................................................................................... 

kod……………………………………….. miasto…………………………… kraj………………….................. 

nr telefonów ................................................... nr faksu............................................................................. 

adres email (do kontaktów z Zamawiającym)…………………………………………………………….……… 

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

Wykonawca 3 należy/ nie należy*** do grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14) u. o. k. i k., o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Ustawy. 

Pełnomocnik* do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia 

(np. Lider Konsorcjum) .................…………………………........................................................................ 
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..…………………………............................................................................................................................. 

adres ul.........…………............................................................................................................................... 

kod……………………………………….. miasto…………………………… kraj………………….................. 

nr telefonów ................................................... nr faksu............................................................................. 

adres email (do kontaktów z Zamawiającym)…………………………………………………………….… 

NIP ..................................................................., REGON ……….............................................................. 
* wypełniają jedynie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia  

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ w zakresie: 

Części nr 1 – Dostawa produktów ogólnospożywczych*** 

Części nr 2 – Dostawa warzyw i owoców***. 

Części nr 3 – Dostawa ryb i mrożonek***. 

Części nr 4 – Dostawa mięsa i wędlin***. 

Części nr 5 – Dostawa pieczywa***. 

Części nr 6 – Dostawa wyrobów garmażeryjnych***. 
Część nr 7 – Dostawa nabiału***. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją i uznajemy się za związanych określonymi w 

niej postanowieniami i zasadami Postępowania oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do 

prawidłowego przygotowania oferty. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu Zamówienia za łączną kwotę wskazaną w treści Formularza 

asortymentowo - cenowego (Załącznik nr 1.1 dla Części nr 1***, Załącznik nr 1.2 dla Części nr 2***, 

Załącznik nr 1.3 dla Części nr 3***, Załącznik nr 1.4 dla Części nr 4***, Załącznik nr 1.5 dla Części nr 

5***, Załącznik nr 1.6 dla Części nr 6***, Załącznik nr 1.7 dla Części nr 7*** do SIWZ). 

4. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY,  

Część nr 1*** 

sami***/przy udziale podwykonawców***: 

1) ………………………………… (nazwa podwykonawcy) w zakresie następujących czynności: 

................................................. (zakres prac, które będzie wykonywać podwykonawca)***, 

2) ………………………………… (nazwa podwykonawcy) w zakresie następujących czynności: 

................................................. (zakres prac, które będzie wykonywać podwykonawca)***. 

Część nr 2*** 
sami***/przy udziale podwykonawców***: 

1) ………………………………… (nazwa podwykonawcy) w zakresie następujących czynności: 

................................................. (zakres prac, które będzie wykonywać podwykonawca)***, 

2) ………………………………… (nazwa podwykonawcy) w zakresie następujących czynności: 

................................................. (zakres prac, które będzie wykonywać podwykonawca)***. 

Część nr 3*** 

sami***/przy udziale podwykonawców***: 
1) ………………………………… (nazwa podwykonawcy) w zakresie następujących czynności: 

................................................. (zakres prac, które będzie wykonywać podwykonawca)***, 

2) ………………………………… (nazwa podwykonawcy) w zakresie następujących czynności: 
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................................................. (zakres prac, które będzie wykonywać podwykonawca)***. 

Część nr 4*** 

sami***/przy udziale podwykonawców***: 

1) ………………………………… (nazwa podwykonawcy) w zakresie następujących czynności: 

................................................. (zakres prac, które będzie wykonywać podwykonawca)***, 

2) ………………………………… (nazwa podwykonawcy) w zakresie następujących czynności: 

................................................. (zakres prac, które będzie wykonywać podwykonawca)***. 

Część nr 5*** 

sami***/przy udziale podwykonawców***: 

1) ………………………………… (nazwa podwykonawcy) w zakresie następujących czynności: 

................................................. (zakres prac, które będzie wykonywać podwykonawca)***, 

2) ………………………………… (nazwa podwykonawcy) w zakresie następujących czynności: 

................................................. (zakres prac, które będzie wykonywać podwykonawca)***. 

Część nr 6*** 

sami***/przy udziale podwykonawców***: 

1) ………………………………… (nazwa podwykonawcy) w zakresie następujących czynności: 

................................................. (zakres prac, które będzie wykonywać podwykonawca)***, 

2) ………………………………… (nazwa podwykonawcy) w zakresie następujących czynności: 

................................................. (zakres prac, które będzie wykonywać podwykonawca)***. 

Część nr 7*** 

sami***/przy udziale podwykonawców***: 
1) ………………………………… (nazwa podwykonawcy) w zakresie następujących czynności: 

................................................. (zakres prac, które będzie wykonywać podwykonawca)***, 

2) ………………………………… (nazwa podwykonawcy) w zakresie następujących czynności: 

................................................. (zakres prac, które będzie wykonywać podwykonawca)***. 

 

5. OŚWIADCZAMY, iż – za wyjątkiem informacji zawartych w ofercie na stronach nr od …….. do …….., 

oraz w dokumentach złożonych wraz z ofertą, na stronach nr od …….. do …… - niniejsza oferta oraz 

wszelkie załączniki są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji***. 

Wykonawca jest jednocześnie zobowiązany do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Niewykazanie nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa będzie skutkowało uznaniem przez Zamawiającego, 

że Wykonawca nie wykazał w ww. terminie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w konsekwencji czego Zamawiający odtajni wskazane informacje bez wzywania do 

dalszych wyjaśnień. 

6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ 

(dotyczy każdej Części) i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 

zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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7. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert. 

8. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego Postępowania należy kierować na adres: 

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

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

9. OSOBĄ upoważnioną do kontaktów w sprawie oferty jest …………………………………………………. 

10. OFERTĘ niniejszą składamy na ………. kolejno ponumerowanych stronach. 

11. W ZAŁĄCZENIU do oferty przedkładamy komplet nw. dokumentów: 

1) ………………………………………………….., 

2) ………………………………………………….., 

3) ………………………………………………….., 

4) ………………………………………………….., 

5) ………………………………………………….., 

6) …………………………………………………… 

 
* wypełniają jedynie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia  

*** niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 
 
 
……………………………. dn. ……………2017 r. 

 
 
 
…….………………………………………………. 

(podpis Wykonawcy) 


