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Znak sprawy: SE.26.1.2017                           Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

 
 
 
.............................................................. 
                    pieczęć firmowa 
 
tel. ....................................................... 

fax. ..................................................... 

e-mail …………………………………………………… 

                                                                                  DO ZAMAWIAJĄCEGO 
 
       Pałac Młodzieży w Warszawie 
       Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa 
 
 

OFERTA WYKONAWCY 
 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym prowadzonym na podstawie ustawy z dnia                       
29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych, pod nazwą:  
 
„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych  do Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży 

w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie   
w okresie od 25 czerwca 2017 r. do 17 sierpnia 2017 r. 

 
Firma - nazwa: 
 
............................................................................................................................................................................. 

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

Adres: 

ulica ..................................................................................... nr domu ..................................................... 

kod ........................ miejscowość ............................................... województwo ................................................ 

tel. ................................. fax  ............................... adres e-mail................................................................ 

REGON .......................................................... NIP ............................................................................................. 

po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia  oferuje wykonanie zamówienia: 
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Pakiet 1 

Cena netto ………………… podatek VAT ……..% w wysokości ……..…………….. cena brutto ……………………. 

Słownie brutto: ……………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

 

Pakiet 2 

Cena netto ………………… podatek VAT ……..% w wysokości ……..…………….. cena brutto ……………………. 

Słownie brutto: ……………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

 

Pakiet 3 

Cena netto ………………… podatek VAT ……..% w wysokości ……..…………….. cena brutto ……………………. 

Słownie brutto: ……………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

 

Pakiet 4 

Cena netto ………………… podatek VAT ……..% w wysokości ……..…………….. cena brutto …………………….  

Słownie brutto: ……………………………………….……………………………………………………………………………………… 

 

Pakiet 5 

Cena netto ………………… podatek VAT ……..% w wysokości ……..…………….. cena brutto ……………………. 

Słownie brutto: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pakiet 6 

Cena netto ………………… podatek VAT ……..% w wysokości ……..…………….. cena brutto …………………….. 

Słownie brutto: ….……………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

Pakiet 7 

Cena netto…………………………… podatek VAT ……..% w wysokości ……..……… cena brutto …………………. 

Słownie brutto: ………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z siwz i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 
konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w siwz. 
3. Oświadczamy, że zawarty w siwz projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
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4. Brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
5. Cena podana w punkcie ………… niniejszej oferty stanowi podstawę do zawarcia umowy i nie 

będzie podlegała żadnym negocjacjom na szkodę Zamawiającego. 
6. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez 

Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
7. Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który następować będzie płatność za realizację 

umowy:.....................................................................................................................................                  
8. Wyrażamy zgodę na termin płatności 21 dni od dostarczenia faktury. 
9. Dostawy w terminach i ilościach wg bieżących potrzeb.  
 
       Czas dostawy – do 2 godzin od otrzymania zamówienia: 
 

1. dostawy (pakiet 6) – 1 raz na dwa-trzy tygodnie, 
2. dostawy (pakiet 2) – 6 razy w tygodniu, 
3. dostawy (pakiet 1, 3, 4, 7) – 3 razy w tygodniu, 

 
      czas dostawy – do 5 godzin od otrzymania zamówienia: 

4. dostawy (pakiet 5) – 7 razy w tygodniu, 2 razy dziennie 
 

do magazynu żywnościowego w Ośrodku Wypoczynkowym Pałacu Młodzieży w Pieczarkach 
własnym transportem i na własny koszt. 

10. Załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia 
ofert 

11. Potwierdzamy gotowość bezzwłocznego uwzględnienia uzasadnionych reklamacji jakości           
i   ilości dostaw. 

12. Powierzamy podwykonawcom wykonanie następującego zakresu prac 

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

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

13. Osoba upoważniona do reprezentowania firmy ………………..………………………….……………………….. 

tel. ………………….………….……..…………………e-mail………………………………………………….……………………. 

 

 

............................................ dnia..........................             

               

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

                   (Podpis czytelny i pieczęć upoważnionego/nych Przedstawiciela/li



 


