
 

 

Załącznik 1 

 

 

................................, dnia .................... 

 
 

 

 (pieczęć Wykonawcy) 

 

 

OFERTA 
 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

 

Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół 

Publicznych Nr 1 przy ul. M.C Skłodowskiej 19 

 w Kościerzynie 
 

 

Zamawiający: 

 

Zespół Szkół Publicznych Nr 1 

ul. M.C Skłodowskiej 19 

83-400 Kościerzyna 

 

 

 

 

Wykonawca  

(należy wpisać pełną nazwę i adres): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tel.: ________________________________ Fax: __________________________________ 

REGON: ____________________________NIP: __________________________________ 

Wpis do właściwego rejestru (należy podać nr w KRS) lub wpis do ewidencji działalności 

gospodarczej (należy podać nazwę organu i nr wpisu): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

CZĘŚĆ I  

świeże warzywa i owoce 

 
Oferuję wykonanie zamówienia na niżej zaproponowanych warunkach, określonych w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym we wzorze umowy stanowiącym 

Załącznik 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które niniejszym 

akceptuję: 

 

Lp. Nazwa artykułu Jedn. 

miary 

Ilość Cena 

jednostkowa 

brutto w zł 

Wartość brutto w 

zł  

( 4 x 5 ) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Banany     

2.  Buraki     

3.  Brzoskwinie      

4.  Cebula      

5.  Czosnek      

6.  Fasola Jaś 

drobna 

    

7.  Jabłka     

8.  Kapusta 

kiszona 

    

9.  Kapusta biała     

10.  Kalafior      

11.  Koper świeży     

12.  Kapusta 

włoska 

    

13.  Kalarepa      

14.  Kapusta 

pekińska 

    

15.  Marchew     

16.  Mandarynki     

17.  Ogórek kiszony     

18.  Ogórek świeży      

19.  Papryka      

20.  Pory     

21.  Pomarańcze      

22.  Pieczarki     

23.  Pomidory      

24.  Pietruszka 

zielona 

    

25.  Seler korzeń     

 

 
Cena oferty (brutto) części I :  ______________ zł ____ gr 



 

 

(słownie złotych ____________________________________________________________ ) 

 w tym VAT: ______________ zł ____ gr 

(słownie złotych ____________________________________________________________ ) 

 

Zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia: 

___________________________________________________________________________ 

 

Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w cz. VII 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Oświadczam, że jestem upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy, którego reprezentuję, w tym do złożenia oferty w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. 
 

 

 

        (czytelny podpis  lub pieczęć i podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

CZĘŚĆ II  

 

Ziemniaki 
Oferuję wykonanie zamówienia na niżej zaproponowanych warunkach, określonych w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym we wzorze umowy stanowiącym 

Załącznik 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które niniejszym 

akceptuję 

 

Lp. Nazwa artykułu Jedn. 

miary 

Ilość Cena 

jednostkowa 

brutto w zł 

Wartość brutto w 

zł  

( 4 x 5 ) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Ziemniaki     

 

 
Cena oferty (brutto) części III :  ______________ zł ____ gr 

(słownie złotych ____________________________________________________________ ) 

 w tym VAT: ______________ zł ____ gr 

(słownie złotych ____________________________________________________________ ) 

 

Zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia: 

___________________________________________________________________________ 

 

Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w cz. VII 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Oświadczam, że jestem upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy, którego reprezentuję, w tym do złożenia oferty w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. 
 

 

 

        (czytelny podpis  lub pieczęć i podpis) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CZĘŚĆ III  

 

Mięso świeże, wędliny  

 
Oferuję wykonanie zamówienia na niżej zaproponowanych warunkach, określonych w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym we wzorze umowy stanowiącym 

Załącznik 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które niniejszym 

akceptuję: 

 

Lp. Nazwa artykułu Jedn. 

miary 

Ilość Cena 

jednostkowa 

brutto w zł 

Wartość brutto w zł  

( 4 x 5 ) 

1 2 3 4 5 6 

I 

Mięso wieprzowe świeże 

1. Antrykot     

2. Kości bekonowe     

3. Karkówka b/k     

4. Łopatka b/k     

5. Wołowina b/k     

6. Mielone z łopatki     

7. Schab b/k     

8. Szynka b/k kulka     

9. Boczek wiep. świeży     

10. Kości wołowe     

11. Antrykot     

 

Razem I 

 

 

II 

Wędliny  wieprzowe świeże 

1. Boczek wędzony     

2. Boczek parzony     

3. Kiełbasa biała     

4. Kiełbasa śląska     

5. Kiełbasa zwyczajna     

6. Kości  wędzone     

7. Szynka gotowana     

8. Baleron gotowany     

9. Schab pikantny     

10. Ogonówka gotowana     

11. Pasztetowa podwędzana     

 

Razem II 

 

 

Ogółem  ( I + II) 

 



 

 

 
Cena oferty (brutto) części IV:  ______________ zł ____ gr 

(słownie złotych ____________________________________________________________ ) 

 w tym VAT: ______________ zł ____ gr 

(słownie złotych ____________________________________________________________ ) 

 

Zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia: 

___________________________________________________________________________ 

 

Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w cz. VII 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Oświadczam, że jestem upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy, którego reprezentuję, w tym do złożenia oferty w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. 
 

 

 

        (czytelny podpis  lub pieczęć i podpis 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CZĘŚĆ IV 

 mięso drobiowe świeże  

 
Oferuję wykonanie zamówienia na niżej zaproponowanych warunkach, określonych w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym we wzorze umowy stanowiącym 

Załącznik 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które niniejszym 

akceptuję: 

 

Lp. Nazwa artykułu Jedn. 

miary 

Ilość Cena 

jednostkowa 

brutto w zł 

Wartość brutto w zł  

( 4 x 5 ) 

1 2 3 4 5 6 

1. Filet z kurczaka surowy     

2. Udka z kurczaka     

3. De volaille     

4. Mięso mielone (drobiowe)     

 

Razem  

 

 

 

 

Cena oferty (brutto) części V :  ______________ zł ____ gr 

(słownie złotych ____________________________________________________________ ) 

 w tym VAT: ______________ zł ____ gr 

(słownie złotych ____________________________________________________________ ) 

Zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia: 

___________________________________________________________________________ 

Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w cz. VII 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Oświadczam, że jestem upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy, którego reprezentuję, w tym do złożenia oferty w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 

       (czytelny podpis  lub pieczęć i podpis) 

 

 

 

 

 

 


