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załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 
………………………………………………………
……………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji) 

 

FORMULARZ  OFERTY 
 

Przedmiot zamówienia Dostawa obiadów dla Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Orła Białego w Chotomowie 

Zamawiający Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego, ul. 
Partyzantów 23, 05-123 Chotomów 

 
A. Cena ofertowa brutto za za (jedną) zupę 
śniadanie 
 
 
B. Cena ofertowa brutto za (jedno) drugie 
danie z deserem i piciem 
 

 
……………………………………. zł 
 
 
 
……………………………………. zł 
 
 

Termin realizacji zamówienia Wykonawca zrealizuje usługi w terminie od dnia 
03.01.2021 r. do dnia 23.06.2021 r.  

 
Przystępując do udziału w zapytaniu ofertowym oświadczamy, że: 
a) zapoznaliśmy się zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy 
warunki w niej zawarte; 
b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym; 
c) pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w 
zamówienia; 
d) zawarte postanowienia we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się 
w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez zamawiającego. 
 
Oferta została złożona na .............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr........ 
do nr ....... 

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy 
adres: ….......................................................................... tel. ............................ adres e-mail do 
korespondencji elektronicznej …............................................................................ 
 
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują 
stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 233 k.k.) 
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Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające z zapytania 
ofertowego załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia: 
1) wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania); 
2) kserokopia aktualnego wpisu do rejestru zakładów wydany przez właściwego Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z art. 61 i art. 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 
r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.) oraz przepisami 
wykonawczymi do powołanej ustawy; 

3) informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom (załącznik nr 2 do 
zapytania) – jeżeli dotyczy, 

4) oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 3 do zapytania); 
5) wykaz usług lub wykonywanych (załącznik nr 4 do zapytania); 
6) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług (załącznik nr 5 do zapytania); 
7) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry 

kierowniczej wykonawcy  (załącznik nr 6 do zapytania); 
8) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu 

wykonania zamówienia publicznego (załącznik nr 7 do zapytania); 
9) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 

wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy 
 
 

Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/am w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2 
 
 
 
 

..................................................... 
podpis i pieczęć upoważnionej osoby* 

 
*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy 
lub we właściwym upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez osobę 
upoważnioną 

  

                                                           
1 Rozporządzenie 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). 
2 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) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 
………………………………………………………
……………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji) 

 
Oświadczenia wykonawcy 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zapytania ofertowego pn. Dostawa obiadów dla Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie, prowadzonego przez Szkołę Podstawową nr 2 

im. Orła Białego w Chotomowie, oświadczam, co następuje: 

 spełniam /  nie spełniam* warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w Rozdziale V ust. 1 zapytania ofertowego 

 podlegam /  nie podlegam* wykluczeniu z postępowania na podstawie Rozdziału V ust. 3 

zapytania ofertowego 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
 

………………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 
 

 
....................................... 
(pieczątka wykonawcy) 

 
Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 
 

Dostawa obiadów dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie 

 

WYKAZ USŁUG DOTYCZĄCY SPEŁNIENIA WARUNKU - ROZDZIAŁ V UST. 1 PKT 2 
ZAPYTANIA 

 
Lp. Przedmiot zamówienia 

(opis przedmiotu wykonanej / wykonywanej 
usługi z uwzględnieniem w nazwie czego 
dotyczy usługa, np.. usługa polegająca na 

przygotowywaniu i dostarczeniu posiłków w 
systemie żywienia zbiorowego typu 

zamkniętego) 

Data  wykonania lub 
wykonywania usługi 

/zakończenia/ 

dd/mm/rrrr  

Podmiot na 
rzecz którego 
usługi zostały 

wykonane 

Dzienna liczba 
osób 

dla której 
przygotowywano i 
dostarczano posiłki 

Wartość 
brutto usługi 

 w zł  

1.  
 
 
 
 

    

Uwaga!  
Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane; w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 
WYKAZ DODATKOWYCH USŁUG DOTYCZĄCY KRYTERIUM OCENY OFERT - 

ROZDZIAŁ XIV UST. 5 ZAPYTANIA 

 
Lp. Przedmiot zamówienia 

(opis przedmiotu wykonanej / wykonywanej 
usługi z uwzględnieniem w nazwie czego 
dotyczy usługa, np.. usługa polegająca na 

przygotowywaniu i dostarczeniu posiłków do 
placówek oświatowych w systemie żywienia 

zbiorowego typu zamkniętego) 

Data  wykonania lub 
wykonywania usługi 

/zakończenia/ 

dd/mm/rrrr  

Podmiot na 
rzecz którego 
usługi zostały 

wykonane 

Dzienna liczba 
osób 

dla której 
przygotowywano i 
dostarczano posiłki 

Wartość 
brutto usługi 

 w zł  

1.  
 

    

2.  
 

    

3.  
 

    

4.  
 

    

 
Ilość pozycji niniejszego wykazu nie jest w żaden sposób limitowana i zależy od potrzeb wykonawcy. 
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* niepotrzebne skreślić 
 
 
..............................dnia.............................  

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

(pieczątka i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)* 
 
 
*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy lub we 
właściwym upoważnieniu. 
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załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 
 
....................................... 
(pieczątka wykonawcy) 

 
oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry 

kierowniczej wykonawcy 
 

Oświadczam, że 
 
(imię i nazwisko) ……………………………………………… posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania 
zawodu dietetyka ……………………………………………………………………………………………………………………………  

(podać kwalifikacje zawodowe – Rozdział V ust. 1 pkt 3 zapytania – 
rodzaj ukończonej szkoły – kierunek/specjalność - uzyskany dyplom lub tytuł zawodowy) 

 
Oświadczam, że 
 
(imię i nazwisko) ……………………………………………… posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania 
zawodu kucharza ……………………………………………………………………………………………………………………………  

(podać kwalifikacje zawodowe – Rozdział V ust. 1 pkt 4 zapytania – 
rodzaj ukończonej szkoły – kierunek/specjalność - uzyskany dyplom lub tytuł zawodowy) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
..............................dnia.............................  

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

(pieczątka i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)* 
 
*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy lub we 
właściwym upoważnieniu. 
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załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 

 
 
....................................... 
(pieczątka wykonawcy) 

 
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu 

wykonania zamówienia publicznego 
 

Dostawa obiadów dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie 

 
 

Lp. Opis (rodzaj) Liczba jednostek 

1. samochód przystosowany do transportu 
żywności, spełniający wymagania sanitarne 

zgodnie z obowiązującymi przepisami 

…………… szt. 

 
 
Ilość pozycji niniejszego wykazu nie jest w żaden sposób limitowana i zależy od potrzeb wykonawcy. 
 
 
 

 
..............................dnia.............................  

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

(pieczątka i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)* 
 
*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy lub we 
właściwym upoważnieniu. 

 

 


