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Nazwa Wykonawcy:................................................................................................. 

Adres Wykonawcy:.................................................................................................. 

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

TEL. ........................................................FAX.................................... 

e-mail:………………………………………………………………….. 

 

 

O F E R T A 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę mięsa i wędlin  dla 

Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Płocku – 2019 rok” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA za niżej wymienioną 

cenę:  

 

  

 

za cenę brutto .........................  PLN (słownie:.................................................................................. 

...........................................................................................................................................................) 

wartość netto……………………………………………………………………………………………………………………… 

wartość VAT………………………………………………………………………………………………………………………... 

zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym – załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

 

1. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia na który składamy ofertę zobowiązujemy się 

realizować sukcesywnie od 02 stycznia 2019 r. (w razie przedłużającej się procedury od daty 

zawarcia umowy) do 31 grudnia 2019 r., zgodnie z zawartą umową, na podstawie zamówień 

składanych przez Zamawiającego 

2. Oświadczamy, że towary będące przedmiotem niniejszej oferty odpowiadają warunkom 

jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami, polskimi normami, prawem żywnościowym 

wraz z obowiązującymi zasadami GMP i GHP oraz systemem HACCP.  

3. Gwarantujemy niezmienność oferowanych cen przez cały okres realizacji umowy. 

 

   

 

      

     (pieczątka firmowa Wykonawcy) 
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4. Wyrażamy zgodę na płatność faktur w terminie 14 dni  od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, każdorazowo po dostarczonej partii  

towarów, bądź na podstawie faktury wystawionej ostatniego dnia roboczego danego tygodnia 

lub ostatniego dnia roboczego danego miesiąca w sytuacji gdy dostawa towaru odbyła się na 

podstawie dowodu dostawy.   Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy. 

5. Zobowiązujemy się do dostawy przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym przez 

zamawiającego od daty otrzymania zamówienia przesłanego za pośrednictwem faksu lub 

drogą elektroniczną przez Zamawiającego. 

6. Zobowiązujemy się do realizacji dostawy do pomieszczeń znajdujących się w siedzibie 

Zamawiającego przy ul. W. Lachmana 28 Płock wg specyfikacji asortymentowej dostaw.  

7. Zobowiązujemy się do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym zakresie i na 

własny koszt w terminie nie dłuższym niż do godz. 10.00 w dniu dostawy. 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne  

do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

9. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się oraz akceptujemy postanowienia wzoru umowy  

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do jej zawarcia w miejscu oraz terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie ……… kolejno zapisanych i ponumerowanych stron. 

 

 

 

.........................., dnia .................                   ..................................................................................... 
 podpis osoby umocowanej do reprezentowania Wykonawcy /Wykonawców/ 

                                                                                                       (podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis) 

 

                                         


