AG.ZP.261.4.2.2018

Załącznik nr 2
do zamówienia z dnia 30.05.2019 r.

FORMULARZ OFERTY
Pakiet nr 2
......................................
Nazwa i adres oferenta
(pieczątka)

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
…..................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................
Adres*: .........................................................................................................................................
Telefon*: ............................................................. **
Faks na który zamawiający może przesyłać korespondencję*: …................................................. **
Adres e-mail*: …........................................................................................................................... **
Nr NIP*: ..................................................... Nr REGON*: .......................................................
* - W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy.
** - Należy podać dane kontaktowe, umożliwiające skuteczny kontakt z Wykonawcą. W przypadku niedysponowania danym środkiem komunikacji należy wyraźnie wpisać
„brak”.

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego, oferuje/my
dostawy nabiału i margaryn zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:
Nazwa towaru (opis)

Lp.

[Dopuszczalny zakres wielkości lub
opakowania]

J.m.

Ilość

Cena
jedn.
netto

3

4

5

kg

80

kg

700

kg

662

kg

320

Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień
1

1.

2

Jogurt naturalny, zawierający
nie więcej niż 10g cukrów na
100g/ml produktu do spożycia
oraz nie więcej niż 10g
tłuszczu w 100g/ml produktu.
[150 – 250g]
15551300-8

2.

Jogurt owocowy o różnych
smakach.
[150 – 250g]
15551320-4

3.

Kefir, zawierający nie więcej
niż 10g cukrów na 100g/ml
produktu do spożycia.
[150 – 500g]
15551310-1

4.

Margaryna do smażenia
roślinna
[200-250g]
15431100-9
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Wartość
netto

VAT
(%)

Wartość
brutto

6

7

8
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5.

Margaryna do wypieków ciast,
sporządzania mas o
zawartości tłuszczu minimum
75%

kg

322

kg

36

kg

924

L

9015

kg

20

kg

450

szt.

2300

szt.

700

[200-250g]
15431100-9

6.

Margaryna roślinna
[250g-500g]
15412200-1

7.

Masło bez domieszek tłuszczów roślinnych, zawartość
tłuszczu mlecznego minimum
82%, lekko kwaśne, bez
obcych zapachów,
konsystencja jednolita, zwarta
smarowna.
[200 – 300g]
15530000-2

8.

Mleko o zawartości tłuszczu
2% pasteryzowane, bez
obcych zapachów.
Opakowanie w butelkach lub
w folii
[0,9 – 1L]
15511000-3

9.

Mleko skondensowane
słodzone, gotowane w puszce
[400g-600g]
15511600-9

Mleko w proszku - pełne
10. [0,5 – 1kg]
15511700-0

Ser topiony kremowy bez
dodatków smakowych,
zawierający do 70% masy
serowej, bez barwników i
11. stabilizatorów. Pakowany w
folię aluminiową w kształcie
kostki lub trójkąta.
[90 – 130g]
15542200-1

Ser topiony zawierający do
70% masy serowej, bez
barwników i stabilizatorów z
dodatkami typu papryka,
12. szynka, pieczarki,
szczypiorek, zioła, łosoś.
Pakowany w folię aluminiową
w kształcie kostki lub trójkąta
[90 – 130g]
15542200-1
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Ser żółty „Edamski” z mleka i
tłuszczy zwierzęcych,
pełnotłusty, smak łagodny,
bez obcych zapachów,
aromatyczny, konsystencja
13. jednolita, zwarta, miąższ
elastyczny, barwa jednolita w
całej formie.
Dostarczany w blokach od
0,5kg do 3kg.

kg

250

kg

215

kg

210

kg

84

kg

520

15542200-1

Ser żółty „Gouda” z mleka i
tłuszczy zwierzęcych,
pełnotłusty, smak łagodny,
bez obcych zapachów,
14. aromatyczny, konsystencja
jednolita, zwarta, barwa
jednolita w całej formie.
Dostarczany w blokach od
0,5kg do 3kg.
15542200-1

Ser żółty „Salami”z mleka i
tłuszczy zwierzęcych,
pełnotłusty, smak łagodny,
bez obcych zapachów,
15. aromatyczny, konsystencja
jednolita, zwarta, barwa
jednolita w całej formie.
Dostarczany w blokach od
0,5kg do 3kg.
15542200-1

Serek homogenizowany
16. naturalny (bez dodatku cukru)
[150-250g]
15542100-0

Serek homogenizowany
smakowy, zawierający nie
więcej niż 10g cukrów w 100g
17. produktu gotowego do
spożycia.
[150-250g]
15542100-0

Serek topiony (bez dodatków
smakowych). Pakowany
18. w folię aluminiową
szt.
w kształcie kostki lub trójkąta.
[90 – 130g]

1

15542200-1
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Serek wiejski ziarnisty w
którego skład wchodzą ziarno
twarogowe, śmietana
pasteryzowana, bez obcych
zapachów, konsystencja nie
19. ciekła lekko zgęstniała,
zawierający nie więcej niż 10g
cukrów w 100g produktu
gotowego do spożycia.

kg

200

kg

703,6

kg

1106

[150-200g]
15542100-0

Śmietana 18%
do zagęszczania zup, sosów,
do sałatek, pakowana w
kubkach, świeża, smak lekko
20. kwaśny, konsystencja
kremowa, bez obcych
zapachów
[100g – 500g]
15512000-0

Twaróg półtłusty, smak
łagodny, lekko kwaśny, bez
21. obcych zapachów
[200g - 1kg]
15542100-0

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 184 dni.
- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
- Oświadczamy, że przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizację zamówienia w
części ….....................................................................................................................................
................................................................................................................................. .1
- 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.

1

- 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.

str.: 4/5

AG.ZP.261.4.2.2018

-

Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy1 mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub
średnim przedsiębiorstwem 2

-

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
o ...................................................................................................................
o …...............................................................................................................
o …...............................................................................................................
o …...............................................................................................................
o …...............................................................................................................
o …...............................................................................................................

-

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

1

- Niepotrzebne skreślić

2 -Według zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
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