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……………..…………………   
                (pieczęć oferenta) 

  

 

 

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
ul. Pocztowa 14b, 89-410 Więcbork 

 

 

OFERTA 

 
dostawę produktów żywnościowych  do kuchni 

internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku w roku 2015 

 Biorąc udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę produktów żywnościowych do kuchni internatu Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku  roku  2015 w imieniu: 
 
Nazwa oferenta  ..……………………………………………………………………….……… 

Adres oferenta  …..……………………….…………………………………………….………. 

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

Nr konta bankowego  .………………………….……………….………………………………  

Nr tel. …………………………..……………  Nr fax  ..…….............…………………………  

E-mail  ……………………………………………….. 

 

1. oferujemy realizację w/w przedmiotu zamówienia na następujących warunkach: 

a) Pakiet 1. Artykuły spożywcze - cena  brutto: ………………….…… zł   

b) Pakiet 2. Nabiał - cena brutto: ……………………………………..  zł  

c) Pakiet 3. Pieczywo - cena brutto: ………………………………….  zł 

d) Pakiet 4. Mrożonki - cena brutto: ………………….......................... zł 

e) Pakiet 5. Ryby - cena brutto: …………………..................................zł 

f) Pakiet 6. Mięso i wędliny, drób - cena brutto: …………………....... zł 

g) Pakiet 7. Jaja - cena brutto: …………………................................... zł 

h) Pakiet 8. Warzywa- cena brutto: …………………........................... zł 

i) Pakiet 9. Owoce  cena brutto: …………………................................ zł 

j) Pakiet 10. Drób – cena brutto: ……………………………………... zł 
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2. Oświadczamy, że określona w pkt 1 cena obejmuje wszelkie koszty związane z należytą 

oraz zgodną z obowiązującymi przepisami realizacją przedmiotu zamówienia, wynikające 

wprost z treści SIWZ, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać 

zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,  

oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

4. Oświadczamy, że załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany,  

a w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy  

na warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wskazanym przez 

zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą na okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

6. Ofertę wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu składamy na .................... kolejno ponumerowanych stronach.  

 

 

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

(podpis osoby lub osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy) 

 

.. 

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

(miejscowość i data) 

 

 

 


