
Nr sprawy P249.26.03.2013  Załącznik nr 3 do Specyfikacji 
 
 
 
 
………………………………………….  ………….……………………… 
       (Pieczęć wykonawcy)                (Data) 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne przygotowywanie  
i  dostawę posiłków dla Przedszkola Specjalnego Nr 249 w Warszawie, ul. Kobielska 5. 
 

I. 
Zarejestrowana nazwa (firma) wykonawcy: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Zarejestrowany adres (siedziba) wykonawcy: 
 
ul. ………………………………………………………… ,   kod: ……. - ………….. , 
 
miejscowość: ……………………………………………. , województwo: ………………………………… , 
 
NIP: ………………………………………………….. , REGON: ……………………………………………….. , 
 
Telefon: (     ) …………………………………….. , Faks: (     ) ………………………………………….. , 
 
E-mail: ………………………………………………………………….. , 
 
Nr rachunku bankowego: ………………………………………………………………………………………. . 
 
II. 
Składając niniejszą ofertę zobowiązuję się do przygotowywania i dostawy posiłków dla Przedszkola 

Specjalnego Nr 249 w Warszawie, na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zgodnie z poniższym wykazem rodzajowym posiłków i kosztorysem (oferowaną ceną): 
 
 

Rodzaj posiłku 
(standardowy lub 

dietetyczny) 

Cena jednostkowa 
posiłku 
(brutto) 

Planowana wielkość 
zamówienia (sztuk) 

Łączna wartość 
zamówienia brutto 

(B) x (C) 

(A) (B) (C)  

ŚNIADANIE 
 

7072 
 

OBIAD (dwudaniowy) 
 

7072 
 

PODWIECZOREK 
 

7072 
 

RAZEM (Łączna wartość planowanego zamówienia brutto): 

 



 
 
Kwota RAZEM (łączna wartość planowanego zamówienia brutto) słownie: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. , 
 

w terminie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. lub do wyczerpania kwoty umowy.  
 
III. 
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, a zaoferowane posiłki są zgodne z jej zapisami. W przypadku wybrania mojej oferty 
zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach przedstawionych w złożonej ofercie i zawartych 
w dołączonym do Specyfikacji wzorze umowy, w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego. 
 
IV. 
Oświadczam, że posiadam(-y) pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia przedmiotu zamówienia 
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (decyzję o zatwierdzeniu zakładu 
oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Organów 
Inspekcji Sanitarnej) oraz że wdrożyłem(-liśmy) i stosuję(-emy) system HACCP. 
 
V. 
Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
Oferta zawiera …………. zapisanych i ponumerowanych stron. 
 
 
 
 
 

                                                                                _____________________________________ 
                                                                               Data i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) 

                                                       do reprezentowania Wykonawcy 


