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Załącznik nr 3
do zamówienia z dnia 11.12.2013 r.

FORMULARZ OFERTY
Pakiet nr 3
......................................
Nazwa i adres oferenta
(pieczątka)
Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
…..................................................................................................................................................
Adres*: .........................................................................................................................................
Telefon*: ....................................................
Faks na który zamawiający ma przesyłać korespondencję*: ….................................................
Nr NIP*: ..................................................... Nr REGON*: .......................................................
* - w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy.

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego, oferuje/my
dostawy ryb zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:
Nazwa towaru (opis)
Cena
Wartość VAT
Wartość
[Dopuszczalny
zakres wielkości lub J.m. Ilość
Lp.
jedn.
netto
(%)
brutto
opakowania]
netto
Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień
1

1.

2

Filet śledziowy w oleju
(konserwa) [150-350g]

3

4

kg

170

kg

170

kg

200

kg

200

kg

250

kg

200

kg

220

kg

200

kg

40

15241200-1

2.

Filet śledziowy w pomidorach
(konserwa) [150-350g]
15241200-1

3.

Filet z makreli w oleju
(konserwa) [150-350g]
15241500-4

4.

Filet z makreli w pomidorach
(konserwa) [150-350g]
15241500-4

5.

Filet z mintaja mrożony bez
wody SHP [0,5 - 2kg]
15229000-9

6.

Filet z miruny mrożony bez
wody SHP [0,5 - 2kg]
15229000-9

7.

Makrela wędzona

8.

Panga mrożona bez wody
SHP [0,5 – 2kg]

15234000-7

15221000-3

9.

Paprykarz [90-350g]
15243000-3
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5

6

7

8
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Przysmak rybny z dodatkiem
10. grzybów, ogórka, papryki itp.
[90-850g]

kg

68

kg

40

kg

60

kg

102

15243000-3

Tuńczyk w sosie własnym lub
11. w oleju [160-350g]
15211000-0

Sałatka rybna do smarowania
12. [90-350g]
15243000-3

Śledź marynowany w oleju
13. [0,5 - 5kg]
15241200-1

Razem:
Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z
podatkami (np. VAT), oraz dodatkowymi pracami, które są konieczne do zrealizowania
zamówienia.
Jednocześnie:
- Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia,
- Oświadczamy, że okres niezmienności ceny wynosi 181 dni.
- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
- Oświadczamy, że przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizację zamówienia w
części ….....................................................................................................................................
................................................................................................................................. .*
- Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w
przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy zgodnej z naszą ofertą, na
warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. ...................................................................................................................
2. …...............................................................................................................
3. …...............................................................................................................
4. …...............................................................................................................
5. …...............................................................................................................
6. …...............................................................................................................

…..............................., dnia …. …. …................... roku
(Podpis i pieczątki(a) upoważnionych(ego) przedstawicieli(a) oferenta):

*

- Wypełnić w przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcom realizacji części zamówienia, w przeciwnym wypadku wpisać
„nie dotyczy”. Jeśli Wykonawca nie uzupełni oświadczenia w tym zakresie, Zamawiający przyjmie, że zrealizuje on zamówienie
samodzielnie.
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