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Załącznik Nr 1 

do SIWZ nr  3/2013 

 

 

.................................., dnia .............. 

 
       (nazwa  Wykonawcy) 
 

Siedziba: 

Tel. Wykonawcy: ……….……………… 

Fax. Wykonawcy: ……………………… 

e-mail Wykonawcy: …………………… 

osoba do kontaktów ze strony wykonawcy: ……………………………………………. 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Centrum Aktywności Seniora 

81-364 Gdynia, 

Ul. 3 Maja 27-31 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na sukcesywną dostawę  
artykułów spożywczych, składamy  ofertę na wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia: 

1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową, ustaloną zgodnie z dyspozycjami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cały przedmiot umowy: 

cena netto: .................................... zł + podatek VAT (23 %) w kwocie  …..………………. zł 
 

CENA BRUTTO: _________________________ zł 

 

Słownie złotych ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
zgodnie z załączonym formularzem cenowym 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.      

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikami i nie wnosimy 
do nich zastrzeżeń, zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz, że spełniamy wymogi określone 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, czyli przez 30 dni od terminu składania ofert.  

5.  Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:  

a) siłami własnymi*, 
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b) siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w zakresie wykazanym poniżej w pkt 6 

6. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia*:  

a) …………………………………………………………………………………..     

b)  ………………………………………………………………………………………….     

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami Umowy załączonymi do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (załącznik nr 6) i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

8. Zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w 
terminie przez niego wyznaczonym. 

9. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 21 dni. 

10. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe. 

11. Do oferty załączone zostały następujące oświadczenia i dokumenty:      

a) ………………………………………………………………………………….………. 

b) ………………………………………………………………………………….…….… 

c) ……………………………………………………………………………….…………. 

d) ………………………………………………………………………………………….. 

e) ………………………………………………………………………………………….. 

f) ………………………………………………………………………………………….. 

g) …………………………………………………………………………………  ……… 

h) ……………………………………………………………………………………  …… 

i) ………………………………………………………………………………………  … 

j) ……………………………………………………………………………… …………. 

* niepotrzebne skreślić 

 

Miejscowość, data: ………………………………….……. 

 

 

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

*(czytelny/e podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych /łącznie/  

do składania oświadczeń woli w  imieniu wykonawcy) 

*(czytelny podpis pełnomocnika-jeżeli został ustanowiony 

przez mocodawców)  
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Załącznik do formularza ofertowego na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla Centrum Aktywności Seniora 

L.p. Artykuły spożywcze J.m. Ilość 

Cena 
jednostkow

a  
netto 

Wartość  
netto 

VAT 
% 

Wartość 
brutto 

 

1 
Karmelki nadziewane, kawowe w papierkach 

…………………………………… 
producent, oznaczenie 

kg 60 
  

 
  

2 
Karmelki owocowe różne smaki w papierkach 

………………………………………… 
producent, oznaczenie 

kg 60 

  

 

  

3 
Cukierki kukułki         

…………………………….. 
         producent, oznaczenie 

kg 60   

  

  

   

4 
Cukierki raczki w papierkach       

…………………………….. 
         producent, oznaczenie 

kg 65 

  

 

  

5 
Cukierki fistaszki w papierkach       

…………………………….. 
         producent, oznaczenie 

kg 60 

  

 

  

6 

Cukierki miętowe miękkie, nadziewane, w 
papierkach  

…………………………….. 
         producent, oznaczenie 

kg 60 

  

 

  

7 
Pierniczki w polewie czekoladowej – serca 

…………………………….. 
         producent, oznaczenie 

kg 100 

  

 

  

8 

Pierniczki w polewie czekoladowej nadziewane 
marmoladą o rożnych smakach. 

Waga jednego pierniczka  ok. 10 g (+- 0,7 g) 
…………………………….. 

         producent, oznaczenie 

160 g/op 100 

  

 

  

9 

Ciastka markizy małe, średnica 3 cm, różne 
smaki          

…………………………….. 
         producent, oznaczenie 

kg 280 

  

 

  

10 
Trójkąty waflowe przekładane kremem 

…………………………….. 
         producent, oznaczenie 

kg 115 

  

 

  

11 

Wafelki małe, przekładane bez polewy różne 
smaki 

……………………………….. 
producent, oznaczenie 

kg 90 

  

 

  

12 
Kruche ciasteczka maślane 

……………………………….. 
producent, oznaczenie 

kg 80 

  

 

  

13 
Herbatniki witrażyki z galaretką różne rodzaje 

…………………………………….. 
producent, oznaczenie 

kg 80 
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14 

Rogale typu Croissant z nadzieniem 
pakowane.Waga 1 sztuki ok. 65 g (+- 2g) 

…………………………….. 
         producent, oznaczenie 

szt. 300 

    

  

   

15 

Kawa naturalna rozpuszczalna granulowana w 
słoiku. Waga 200 g  

…………………………….. 
         producent, oznaczenie 

200g 220  

 

 

  

16 

Kawa naturalna rozpuszczalna kryształkowa 
 liofilizowana w słoiku. Waga 200 g 

…………………………….. 
         producent, oznaczenie 

200g 96  

 

 

  

17 

Kawa naturalna drobno mielona do parzenia w 
ekspresie oraz metodą tradycyjną. Waga netto 

500 g   
 …………………………….. 

         producent, oznaczenie 

500g 230  

 

 

  

18 

Napój kawowy o smaku Cappuccino  
opakowanie o wadze 150 g  

…………………………….. 
         producent, oznaczenie 

150 g  160  

 

 

  

19 

Cukier w saszetkach. Waga  
1 saszetki netto 4 g  
…………………………….. 

         producent, oznaczenie 

1 
op/100sz

t 
170  

 

 

  

20 

Cukier biały sypki 
 w opakowaniu 1 kg 
 …………………………….. 

         producent, oznaczenie 

 kg 110  

 

 

  

21 

Śmietanka do kawy UHT  
zawartość tłuszczu 10%. Masa netto 100 g  

(10 sztuk po 10 g każda) 
 …………………………….. 

         producent, oznaczenie 

1 op/10  
sztuk 

2500  

 

 

  

22 

Mleko UHT 3,2% aseptycznie zapakowane  
w papierowym kartonie. Masa netto 1000 ml 

…………………………….. 
         producent, oznaczenie 

litry 246  

 

 

  

23 

Napój lub nektar owocowy 2 l w kartonowym 
opakowaniu               

…………………………….. 
         producent, oznaczenie 

szt. 636  

 

 

  

24 

Woda mineralna gazowana pojemność 1,5 l  
w plastikowej butelce 
…………………………….. 

         producent, oznaczenie 

szt. 60  

 

 

  

25 

Woda mineralna niegazowana pojemność 1,5 l 
w plastikowej butelce   
…………………………….. 

         producent, oznaczenie 

szt. 108   

  

  

   

26 

Woda mineralna gazowana pojemność 0,5 l  
w plastikowej butelce  
…………………………….. 

         producent, oznaczenie 

szt. 1536   
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27 

Woda mineralna niegazowana pojemność 0,5 l 
w plastikowej butelce  
…………………………….. 

         producent, oznaczenie 

szt. 1536   

  

  

   

28 

Herbata ekspresowa czarna, saszetki 
jednokomorowe ze sznurkiem z zawieszką  

…………………………….. 
         producent, oznaczenie 

1 
op./100 

sztuk  
80   

  

  

   

29 

Herbata  ekspresowa wieloowocowa  
z suszu owocowego. Waga netto 50g  

…………………………….. 
         producent, oznaczenie 

1 op. / 
25 sztuk 
torebek 

108   

  

  

   

30 

Herbata  ekspresowa owocowa  
żurawinowo-malinowa. Waga netto 40g 

…………………………….. 
         producent, oznaczenie 

1 op./ 
20 sztuk 
torebek 

130   

  

  

   

31 

Herbata  ekspresowa zielona.  
Waga netto 50g         

  …………………………….. 
         producent, oznaczenie 

1 op/ 
20 sztuk 
torebek 

80   

  

  

   

32 

Herbata ziołowa ekspresowa miętowa.  
Waga netto 40 g      

 …………………………….. 
         producent, oznaczenie 

1 op/ 
20 sztuk 
torebek 

73   

  

  

   

33 

Herbata  ekspresowa owocowa  
malinowo-truskawkowa. Waga netto 40g 

…………………………….. 
         producent, oznaczenie 

1 op/ 
20 sztuk 
torebek 

118   

  

  

   

34 

Czekoladki mleczne tuba różne smaki. Waga 
96g                             

…………………………….. 
         producent, oznaczenie 

szt. 210   

  

  

   

35 
Bombonierki czekoladowe. Waga 180 g    

…………………………….. 
         producent, oznaczenie 

180g/szt 220   

  

  

   

36 
Cukierki mieszanka czekoladowo-truflowa    

…………………………….. 
         producent, oznaczenie 

kg 70   

  

  

   

37 

 Czekolada mleczna 62% (cukier, miazga 

kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz roślinny, 

emulgatory: lecytyna sojowa i E476, aromat 

waniliowy)  nadziewana różne smaki  

…………………………….. 
         producent, oznaczenie 

100g/szt 400   

  

  

   

38 
Szynka pakowana. Waga 120g   

…………………………….. 
         producent, oznaczenie 

120 g/szt 2000   

  

  

   

39 

Pasztet drobiowy o wymaganym składzie: 
mięso z kurcząt i gęsi, wątroba z kurcząt i 

wieprzowa, serca z kurcząt. Waga opakowania 
131 g    

…………………………….. 
         producent, oznaczenie 

131 g/szt 2000   
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40 
Żurek Instant   

…………………………….. 
         producent, oznaczenie 

55 g 2000   

  

  

   

41 

Małe rogaliki typu Croissant z nadzieniem, 
pakowane po kilka sztuk. Waga jednego 

opakowania ok. 200 g    
 …………………………….. 

         producent, oznaczenie 

200 g/op 1000   

  

  

   

42 

Cukierki mieszanka, czekoladowa w torebce. 
Waga opakowania 280 g.     

…………………………….. 
         producent, oznaczenie 

280 g/op 1000   

  

  

   

x Ogółem wartość x x x x x 

  

 

Produkty wymienione w pozycjach 38-42 będą zamówione jednorazowo przed świętami wielkanocnymi z dostawą w Wielki Czwartek 

do siedziby Zamawiającego, tj. Centrum Aktywności Seniora; Gdynia ul. 3 Maja 27-31 do godz. 12:00. 


