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.................................................. 
            pieczęć firmowa 

 
OFERTA 

Nazwa i siedziba Wykonawcy 

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

…………………………………………………………………………………………………

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

Numer telefonu ……………………………… 

Numer fax  …………………………………… 

Adres e-mail …………………………………. 

 

Do : nazwa i siedziba Zamawiającego:  

Województwo Kujawsko – Pomorskie reprezentowane przez Kujawsko – Pomorskie 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na : Sukcesywną dostawę 

artykułów żywnościowych dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum  Kształcenia  

Zawodowego w Bydgoszczy  z dnia ……………………... opublikowanego  

w …………………………………………................................................................................ 

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

1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ –  

za kwotę………………………………………………………………………………………… 

(netto/brutto), 

słownie…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..…(netto/brutto), 

z terminem płatności…………………………dni. 

2.Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 

3.Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia i odpowiada 

aktualnym wymaganiom jakościowym Polskich Norm. 

4.Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w specyfikacji istotnych  

warunków zamówienia. 
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5.Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 

umowy: 

   - .........................................................tel. kontaktowy..................... 

   - .........................................................tel. kontaktowy..................... 

6.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

7.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

8.Akceptujemy ………..……-dniowy termin płatności za faktury liczony od daty dostarczenia 

prawidłowo wystawionych faktur do siedziby Zamawiającego. 

9.Oferta została złożona na ........... stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr 

………. do nr ............ 

10.Informujemy, że:* 

 jestem mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem, 

 nie jestem mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem. 

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz 

małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są 

wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani 

małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót 

nie przekracza  50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów 

EUR. 

11. Oświadczamy, iż wybór naszej oferty prowadzi*/nie prowadzi* do powstania                              

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  

i usług (art. 91 ust. 3a ustawy Pzp). 

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

(w przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
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dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość 

bez kwoty podatku) 

12.Informujemy, że zamierzamy/nie zamierzamy* zlecić innym podmiotom wykonanie 

wymienionych części przedmiotu zamówienia 

 
L.p. Nazwa części zamówienia 
1  
2  
3  

 
13. Oświadczymy, że zapoznaliśmy się z ,, Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych 
osobowych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego’’  opisaną  
w SIWZ,  
 
14. Integralną częścią oferty są załączniki do niniejszej oferty wg poniższego wykazu: 

1) ............................................................................................................................................. 
2) ............................................................................................................................................. 
3) ............................................................................................................................................. 
4) ............................................................................................................................................. 
5) ............................................................................................................................................. 
6) ............................................................................................................................................. 
 
 

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

                                                                    (data i  podpis osoby upoważnionej  
                                                                                     do reprezentowania Wykonawcy ) 
 

*właściwe zaznaczyć 
 
 
 
 


