
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 10.08.2022 r.    
Formularz Ofertowy: SPnr1-ZO/002/22   

          

 

 

 
 

 

 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

ZAPYTUJĄCY:  
Szkoła Podstawowe nr 1 im. gen. bryg.  
Stanisława Gano w Opatowie   
ul. Ćmielowska 2,    
27-500 Opatów, NIP 863-15-21-824   

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę: wyposażenia kuchni w stołówce szkolnej oraz pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni) w ramach wieloletniego rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu” dla Szkoły Podstawowej  nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczone jest kodem: 39221000-7 - Sprzęt 

kuchenny, 39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego, 39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni, 39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe, 39141500-

7 - Szafy wyciągowe, 39141100-3 – Regały, 39221180-2 - Naczynia do gotowania , 39221200-9 - Zastawa stołowa, 39221100-8 - Zastawa kuchenna, 39241120-0 - Noże kuchenne, 39240000-6 -: Wyroby nożownicze, 39223000-

1 - Łyżki, widelce 

 
OFERTA złożona w odpowiedzi  na Zapytanie ofertowe  

 I. Dane Wykonawcy:  

Nazwa:   .......................................................................................................................................................................................................................................... 

  

Adres: ............................................................................................................................................................................................................................................. 

                                                      

Adres poczty elektronicznej: ........................................................................... Numer telefonu: ....................................  Numer faksu: ...................................... 

 

Numer REGON: .................................................................... Numer NIP: ................................................................................. Osoba wyznaczona do kontaktu:  

 

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

 II. Zobowiązania Wykonawcy 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe na dostawę przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wyposażenia kuchni w stołówce szkolnej oraz pomieszczeń 
przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni) w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dla Szkoły Podstawowej  nr 1 
im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie  oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:  
 
…………………………….. zł brutto (słownie …………………………..…………………………………………………………………..…….……………………………..), w tym ………….…… % VAT.   



III. Oświadczenia Wykonawcy  

1. Oświadczam/my, że zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty i opłaty niezbędne do realizacji zamówienia. 
2. Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wszelkimi wymogami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym  oraz w załącznikach, stanowiących 

jego integralną część. 

3. Akceptujemy wymagany przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym termin realizacji zamówienia.  
4. Zapoznałem(liśmy) się z warunkami postępowania określonymi w Zapytaniu Ofertowym i przyjmuję(emy) je bez zastrzeżeń, w tym również okres związania 

ofertą w czasie 20 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.  

5. Akceptuję(emy) wszelkie wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego wykonania zawarte w Zapytaniu Ofertowym oraz w załącznikach, 
stanowiących jego  integralną część. 

6. Akceptuję(emy) projekt umowy, której treść zawiera załącznik do Zapytania Ofertowego i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję(emy) się do 
podpisania umowy na warunkach zawartych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Deklaruję(emy), iż przedstawiona w ofercie cena nie stanowi ceny dumpingowej i złożenie oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji. 

8. Deklaruję(emy), iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia w terminie i na warunkach określonych  
w zapytaniu. 

9. Informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach …………………………………. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.1 

 
VI.  Załączniki i dokumenty złożone przez Wykonawcę łącznie z ofertą (załącznik nr 1):  

 Szczegółowy opis artykułów wyposażenia - załącznik nr 2 
 Projekt umowy - załącznik nr 3 
 
 
 
 
…………………………..………………………………………..             …………………………………………………………………..…………..................................................................... 
                                     miejsce i data                                                                                                                                         podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
 
 
 

 

                                                           
1 W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa. Wówczas należy usunąć treść powyższego oświadczenia poprzez jego przekreślenie.  


