
                                                                                                                         Załącznik nr 3 
Formularz ofertowy 

 
Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………….. 
 
 
Adres Wykonawcy……………………………………………………………………………… 
 
Nr telefonu i fax Wykonawcy…………………………………………………………………... 
 
REGON Wykonawcy…………………………………………………………………………… 
 
NIP Wykonawcy………………………………………………………………………………... 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy 
Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Branicach na rok szkolny 2020/2021 oferujemy 
wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 2) i Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia za: 
 
Wartość (koszt) brutto……………………….PLN (słownie:……………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………..) 
 
W tym podatek VAT ………………. 
 
Wartość (koszt) netto ……………………….PLN (słownie:……………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………..) 

W tym: 
Pakiet nr I  Dostawa warzyw i owoców 
 
Wartość (koszt) brutto……………………….PLN (słownie:……………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………..) 
 
W tym podatek VAT ………………. 
 
Wartość (koszt) netto ……………………….PLN (słownie:……………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………..) 
 
Pakiet nr II  Dostawa mięsa i wędlin 
 
Wartość (koszt) brutto……………………….PLN (słownie:……………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………..) 
 
W tym podatek VAT ………………. 
 
Wartość (koszt) netto ……………………….PLN (słownie:……………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………..) 
 
 
 



Pakiet nr III  Dostawa drobiu 
 
Wartość (koszt) brutto……………………….PLN (słownie:……………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………..) 
 
W tym podatek VAT ………………. 
 
Wartość (koszt) netto ……………………….PLN (słownie:……………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………..) 
 
 
Pakiet nr IV  Dostawa artykułów spożywczych: sypkie, przyprawy i inne 
 
Wartość (koszt) brutto……………………….PLN (słownie:……………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………..) 
 
W tym podatek VAT ………………. 
 
Wartość (koszt) netto ……………………….PLN (słownie:……………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………..) 
 
 
Pakiet nr V  Dostawa przetworów i mrożonek 
 
Wartość (koszt) brutto……………………….PLN (słownie:……………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………..) 
 
W tym podatek VAT ………………. 
 
Wartość (koszt) netto ……………………….PLN (słownie:……………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………..) 
 
 
Pakiet nr VI  Dostawa nabiału 
 
Wartość (koszt) brutto……………………….PLN (słownie:……………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………..) 
 
W tym podatek VAT ………………. 
 
Wartość (koszt) netto ……………………….PLN (słownie:……………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………..) 
 
 
 
 
 



Pakiet nr VII  Dostawa pieczywa 
 
Wartość (koszt) brutto……………………….PLN (słownie:……………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………..) 
 
W tym podatek VAT ………………. 
 
Wartość (koszt) netto ……………………….PLN (słownie:……………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………..) 
 
Pakiet nr VIII  Dostawa  ryb 
 
Wartość (koszt) brutto……………………….PLN (słownie:……………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………..) 
 
W tym podatek VAT ……………………….. 
 
Wartość (koszt) netto ……………………….PLN (słownie:……………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………….) 
 
Pakiet nr IX  Dostawa wyrobów garmażeryjnych 
 
Wartość (koszt) brutto……………………….PLN (słownie:……………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………..) 
 
W tym podatek VAT ……………………….. 
 
Wartość (koszt) netto ……………………….PLN (słownie:……………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………..) 
 
Ceny jednostkowe określa formularz cenowy stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej oferty. 
Potwierdzamy otrzymanie od zamawiającego niezbędnych informacji do przygotowania oferty oraz 
zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez 
30 dni od upływu terminu składania ofert. 
Oświadczamy, iż zawarte w SIWZ ustalenia dotyczące treści umowy zostały przez Nas zaakceptowane  
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach 
przedstawionych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w SIWZ. 
 
 
 
 
 ………………………………                                                                  ............................................ 
      Miejscowość i data                                                                            Pieczęć i podpis  wykonawcy 


