Załącznik nr 1

pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ

OFERTY

Nazwa i siedziba Wykonawcy albo Imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres siedziby Wykonawcy:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):
............................................................................................................................................................................................
Nr telefonu, faksu ...............................................................................................................................................................
Regon:............................................................................... NIP:.........................................................................................
Województwo............................................................…… Powiat…….............................................................................
Strona internetowa: http://........................................................ e-mail:......................................….@................................
Do:

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY
DIECEZJI RZESZOWSKIEJ
ul. Dębicka 62
35-503 Rzeszów

Nawiązując do Zapytania ofertowego z dnia 20 stycznia 2022 roku w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
dostawę mięsa i wędlin (drób) do Dziennego Domu Pomocy w Rzeszowie w ramach projektu „Dzienny Dom
Pomocy w Rzeszowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, ja/my niżej podpisana/y/i
oświadczam/y, co następuje:
1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
2. Oferuję/my wykonywanie dostaw w następującej częstotliwości1:
 3 razy w tygodniu
 4 razy w tygodniu
 5 razy w tygodniu

3. Spełniam/-y wymagane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz zobowiązuję/-emy się do
przedstawienia na wezwanie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków.
4. Potwierdzam/-y, że cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia.
5. Potwierdzam/-y, że zapoznałem/-am/-liśmy się z treścią zapytania ofertowego, przyjmujemy warunki w nim zawarte
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
6. Oświadczam/-y, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe.
7. Oświadczam/y, że zobowiązujemy się do zawarcia umowy z Zamawiającym według wzoru przedłożonego przez
Zamawiającego, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.
9. Oświadczam, że wypełniłem oraz zobowiązuję się w przyszłości wypełniać obowiązki informacyjne przewidziane w
art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym
postępowaniu.2
10. Załączam/-y wymagane załączniki.

1
2

Proszę przy 1 wybranym polu zaznaczyć X
W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca
nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

11. Przedstawiamy następujący wykaz dostaw, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu ofertowym:
Lp.

Nazwa i adres podmiotu, na rzecz
którego wykonano zamówienie

Przedmiot zamówienia
(Należy podać informacje w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku)

Data wykonania
zamówienia
(okres od-do)

1.

2.

3.

12. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym formularzem
asortymentowo- cenowym:

l.p.
1

Nazwa lub typ, opis
zamawianego asortymentu
2

j.m.
3

Zamawiana Cena netto
ilość
za j.m.
(kg)
(zł)
4

1. Filet z kurczaka św.

kg

600

2. Filet z indyka św.

kg

120

3. Udka z kurczaka św.

kg

400

4. Podudzia z kurczaka św.

kg

120

5. Ćwiartki z kurczaka św.

kg

200

6. Kości kulinarne św

kg

300

5

Wartość
netto
(zł)
6=4x5

VAT
(%)
7

Wartość
VAT
(zł)
8=6x7

Cena brutto
za j.m.
(zł)
9=6+8

Podsumowanie:

...............…………………
Miejscowość i data

………...................................................................
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

