
Załącznik nr 3 

…………………………               ………………………………………… 

Pieczęć oferenta     

data i miejsce sporządzenia oferty 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Do zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na 
usługę prowadzenia dożywiania dzieci w szkołach na terenie Gminy Pacanów w 
2020 roku 

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia na poniższych warunkach: 

_________________________________________________________________________________________ 

Zadanie nr 1 - Przygotowanie, dowóz i wydawanie gorących posiłków dzieciom wytypowanym przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich 

Cena ofertowa brutto za przygotowanie 6600 posiłków:....................................... zł  

(słownie:...................................................................................................................................................................... 

 

.....................................................................................................................................…………………………….)* 

Oferowana cena ofertowa netto - po odliczeniu obowiązującego podatku od towarów i usług (VAT)  

 

w wysokości ……… % wynosi …………………………… zł. Cena jednostkowa brutto za przygotowanie 1  

 

posiłku:………………………………… zł 

 

 

Zadanie nr 3 – Przygotowanie, dowóz i wydawanie gotowanych posiłków dzieciom wytypowanym przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szkole Podstawowej w Wójczy 

Cena ofertowa brutto za przygotowanie 3100 posiłki:....................................... zł  

(słownie:...................................................................................................................................................................... 

 

.....................................................................................................................................…………………………….)* 

Oferowana cena ofertowa netto - po odliczeniu obowiązującego podatku od towarów i usług (VAT) 

 

w wysokości ………..…… % wynosi ………….…………………… zł. 

 



Cena jednostkowa brutto za przygotowanie 1 posiłku: …………………………………zł  

 

 

Zadanie nr 3 - Przygotowanie, dowóz i wydawanie gotowanych posiłków dzieciom wytypowanym przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szkole Podstawowej w Oblekoniu. 

 

Cena ofertowa brutto za przygotowanie 2200 posiłki:……........................................ zł  

(słownie:...................................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................…………………………….)* 

 

Oferowana cena ofertowa netto - po odliczeniu obowiązującego podatku od towarów i usług (VAT) 

 

w wysokości ……… % wynosi …………………………… zł 

 

Cena jednostkowa brutto za przygotowanie 1 posiłku:………………………………… zł 

 

 

2.Oświadczamy, że w cenie ofertowej brutto, został ujęty pełny zakres prac wynikających z opisu przedmiotu 
zamówienia. 

3. Oświadczamy, że akceptujemy przedstawiony nam projekt umowy i zobowiązuje się do jej zawarcia w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego 

4. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzam wykonać sam/zlecić* podwykonawcom  wymienionym w 
załączniku nr 7 

5. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

6. Oświadczamy, że wszystkie dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej oferty są kompletne i zgodne z 
prawdą. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia otrzymaliśmy od zamawiającego w 
dniu................................................. 

Akceptujemy warunki specyfikacji łącznie z treścią  projektu umowy. 

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

podpis i pieczęć imienna osoby /osób uprawnionych do reprezentowania oferenta/ 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

  




