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Załącznik nr 1

Pieczątka firmowa Wykonawcy

DANE WYKONAWCY

Nazwa                       ..................................................................................................

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

Adres                         .................................................................................................

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

Nr tel/fax                  .................................................................................................

NIP                             .................................................................................................

REGON                      .................................................................................................

E-mail                        .................................................................................................

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

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
w Lubartowie

FORMULARZ  OFERTA

1. W nawiązaniu do zapytania cenowego na  sukcesywną dostawę posiłków profilaktycznych - konserw
mięsnych  dla  PGK  Sp.  z  o.o.  w  Lubartowie  za  cenę:  ne o  …………………………………………….zł  plus
obowiązujący  VAT tj. ....................................... zł bru o z podziałem na asortyment:

Lp. Rodzaj
asortymentu

Cena
jednostkowa

ne o

Ilość
maksymalna

[szt]

Wartość ne o 
[zł]
3x4

Wartość bru o
[zł]

1 2 3 4 5 6
1) „gulasz angielski” 1200

2) „konserwa
turystyczna”

1200

3) „konserwa
tyrolska”

1200

4) „luncheon meat” 1200

5) „wieprzowina” 1200

6) RAZEM

1. Oświadczam,  że  uzyskałem  wszelkie  niezbędne  informacje  do  prawidłowego  przygotowania  oferty
i wykonania zamówienia.

2. Uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w Zapytaniu cenowym przez okres 30 dni od dnia
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otwarcia ofert.
3. W przypadku wyboru oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego.
4. Oświadczam że  wszystkie zaoferowane produkty są  pełnowartościowe,  produkowane zgodnie z

obowiązującymi normami i standardami oraz zgodnie zasadami HACCP, a także zgodne z poniższą
tabelą  i  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów z  dnia  28  maja  1996  r.  w sprawie  profilaktycznych
posiłków  i  napojów.  (Dz.  U.  z  dnia  30  maja  1996  r.),  powinny  zawierać  około  50-55%
węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 15% białek oraz posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal
oraz że produkty spożywcze - konserwy będące przedmiotem oferty są dopuszczona do obrotu na
terytorium Polski.

5. Oświadczam, że jako Wykonawca wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art.  14 RODO1 wobec osób fizycznych,  od  których dane osobowe bezpośrednio  lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia  w niniejszym postępowaniu.**

6. Stan  prawny określony  w  dokumentach  załączonych  do  oferty  nie  uległ  zmianie  od  chwili  ich
wystawienia.

7. Zastrzeżenia  Wykonawcy:  zgodnie  z §  9  ust.  4  Regulaminu  Wykonawca  zastrzega,  że  niżej
wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępniane:

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

8.  Do oferty dołączam:
.......................................................................................................................................................................
………..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.................……................................................................................................................................................

* Niepotrzebne skreślić
** 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 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

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

.....................................................................
(pieczęć i podpis osób/osoby

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)
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