AG/ZP/3721-15/10

Załącznik do zamówienia nr 2
do zamówienia z dnia 15.12.2010 r.

FORMULARZ OFERTY
Pakiet nr 2
......................................
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 nabiału i margaryn zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:
Nazwa towaru (opis)
J.m.

Ilość

Cena
jedn.
netto

Wartość
netto

VAT
(%)

Wartość
brutto

3

4

5

6

7

8

kg

25

kg

159

kg

200

kg

144

kg

223

kg

504,5

kg

18

l

6535

kg

202

topiony 100g
10. Ser
15542200-1

szt.

1803

żółty „EDAMSKI”
11. Ser
15542200-1

kg

104

żółty „GOUDA”
12. Ser
15542200-1

kg

141

Lp.

[Dopuszczalny zakres wielkości lub
opakowania]
Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień

1

2

1.

Jogurt naturalny [150 – 230g]

2.

Jogurt owocowy [150 – 230g]

3.

Kefir [150 – 400g]

4.

15551300-8
15551320-4
15551310-1

Margaryna do smażenia [200250g]
15431100-9

5.

Margaryna do wypieku ciast oraz
mas i kremów [200-250g]
15431100-9

6.

Masło [200 – 500g]

7.

Masło roślinne [250-500g]

8.

Mleko 2% [0,9 – 1l]

9.

15530000-2
15412200-1
15511000-3

Mleko w proszku - pełne
[0,5 – 1kg]
15511700-0
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żółty „Morski“
13. Ser
15542200-1

kg

1

żółty „Salami“
14. Ser
15542200-1

kg

101

Serek homogenizowany
15. naturalny (bez dodatku cukru) [50-

kg

9

kg

70

wiejski [50-150g]
17. Serek
15542100-0

kg

40

Śmietana 18% (do zagęszczania
18. zup, sosów, do sałatek) [200 – 500g]

kg

350

30% [400 – 500g]
19. Śmietana
15512000-0

kg

11

półtłusty
20. Twaróg
15542100-0

kg

520

150g]

15542100-0

Serek homogenizowany
16. smakowy [50-150g]
15542100-0

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 90 dni.
- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
- Oświadczamy, że przewidujemy / nie 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 …. …. 2010 roku
(Podpis i pieczątki(a) upoważnionych(ego) przedstawicieli(a) oferenta):
*

- niepotrzebne skreślić
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