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Zamawiający: 

Zespół Szkół Rolniczych  w Białymstoku 
ul. Ks. St. Suchowolca 26 
15-567 Białystok 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

DANE  WYKONAWCY: 

Nazwa: ________________________________________________________________________________ 

Adres: _________________________________________________________________________________ 

NIP: ____________________________   REGON: __________________________________ 

Osoba do kontaktu w sprawie oferty: ____________________________________________________________ 

tel. __________________________________ e-mail__________________________________________ 

nr konta bankowego do umowy: ___________________________________________ 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup  i dostawa artykułów 
spożywczych” zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ dla tego postępowania, składam niniejszą 
ofertę: 

1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie pakietów i po cenach: 
 

 pakiet nr 1 - Cena brutto pakietu: 

...................................zł,(słownie:…………………………………netto………………………………………, w tym 

podatek VAT……………………………………………………. 

 pakiet nr 2 - Cena brutto pakietu: …………………......................zł, 

(słownie:…………………………………netto………………………………………, w tym podatek 

VAT……………………………………………………. 

 
*należy wpisać cenę na którą jest składana oferta. 
UWAGA: 

Wykonawca może złożyć ofertę na jeden  lub dwa pakiety.  

Zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w Formularzu cenowym Wykonawcy. 

2. Oświadczam, że reklamacja rozpatrzona będzie w terminie*: 

tego samego dnia co zgłoszona reklamacja do godziny 13:30, 
następnego dnia do godziny 10:00, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji, 
następnego dnia do godziny 13:30, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji, 
do 2 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji, 
do 3 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji. 
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*Jeżeli Wykonawca nie wskaże terminu, Zamawiający przyjmuje, że oferowany termin wynosi do  
3 dni. 

3. Oświadczam, że cena brutto dla danego pakietu podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera 
wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku 
wyboru niniejszej oferty. 

4. Oświadczam/y że ja/my (imię i nazwisko) ……………….…………………............................ niżej 
podpisany/i jestem/śmy upoważniony/eni do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 
……………………………………………………………………………………………..………..  

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 
zmianami SWZ i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do 
przygotowania i złożenia oferty. 

6. Zapewniamy wykonanie zamówienia w terminie i zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. 
7. Akceptujemy warunki płatności i gwarancji określone w SWZ i Wzorze Umowy. 
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu 

składania ofert, zgodnie z SWZ. 
9. Oświadczamy, że Wzór Umowy będący załącznikiem do SWZ został przez nas zaakceptowany 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na proponowanych 
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Oświadczam, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji 
przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformuję o nich 
Zamawiającego. 

11. Oświadczam, że zamówienie zrealizuję sam/przy udziale podwykonawców. 
12. Niniejszym informuję, że oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: 

 NIE   TAK – zgodnie z załącznikiem do oferty stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa.  

Zastrzegam, że nie może być on udostępniany. Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa oraz uzasadnienie zastrzeżenia, – jako odrębne pliki - załączam do oferty. 

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł,  

że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

13. Akceptuję postanowienia Regulaminu korzystania z platformy zakupowej.  
14. Wykonawca ma obowiązek, zgodnie z art. 225 ust.2 o poinformowaniu Zamawiającego, że jego 

oferta będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
15. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

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

Do oferty załączamy: 

1. ………. .............................................................................................................................................................. .. 

2. . ...................................................................................................................................................................... .. 
 

Dokument podpisują elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotów 

ubiegających się o zamówienie.  

Dokument należy przesłać wraz z całą oferta na adres: zamowieniapubliczne@zsrckp.pl w terminie 

składania ofert. 
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