
….………………………..         Załącznik Nr 2C 
         pieczątka oferenta                                        

 

FORMULARZ OFERTY   -  PAKIET  Nr 3 

kod CPV: 15851000-8  (produkty spożywcze – makaron ) 

 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

 

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

 

Reprezentowany przez: ………………………………………………………………………… 
Nazwisko i imię- stanowisko, funkcja 

 

Adres*: ………………………………………………………………………………………….. 

 

Telefon/fax*:…………………………………e-mail ………………………………………….. 

 

NIP * ………………………… REGON * ………………………… KRS*…………………… 
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetargu nieograniczonego oferuje dostawy 

artykułów spożywczych zgodnie ze SIWZ: 

 

Średnie roczne zużycie 

Lp. Nazwa towaru 
Jedn. 
miary 

Ilość 
Cena jedn. 

 netto 

Wartość 
netto Stawka 

VAT w % 
Wartość 

brutto 

1. 

Makaron 4-jajeczny 

Różne formy: 

kolanko, świderek, 

nitka, gwiazdka 

kg 1500  

 

  

2. Makaron zacierka kg 100  
 

  

 
Razem  

 
  

  
Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkami (np. VAT) 

oraz dodatkowymi pracami, które są konieczne do zrealizowania zamówienia. 

 

Wymagania odnośnie opakowań: worek PE odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, 

zapleśnienia, obecności szkodników zbożowo-mącznych, całe. 

Wygląd: barwa jednolita, kremowa lub jasnożółta bez pęknięć i rys, prawidłowy kształt, całe elementy, bez 

zanieczyszczeń fizycznych, błyszcząca powierzchnia, charakterystyczna dla stopnia rozdrobnienia, szklisty 

po przełamaniu, w czasie gotowania zwiększenie objętości 2-3 razy, bez oznak lepkości i grudek, po 

ugotowaniu elastyczny, zachowuje pierwotny kształt, nie skleja się i nie ciemniej.  

Właściwości fizykochemiczne i biologiczne: brak zanieczyszczeń fizycznych, brak oznak o pozostałości 

szkodników, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych.    

 

Jednocześnie: 

1) Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia , 

2) Oświadczamy, że okres niezmienności cen obowiązuje do dnia 31.12.2021 r. 

3) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, 



4) Oświadczamy, że przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizację zamówienia w części 

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

5) Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku 

wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy zgodnej z naszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6) Oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

 

 

 

…………………………., dn. ………………        …………………………………………………..          
                 Miejscowosć, data                                                   (Podpis i pieczątki(a) upoważnionych(ego)      

                                                                                                                                                          przedstawicieli(a) oferenta)   
 

 

 

 
 

*Wypełnić w przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcom realizacji części zamówienia, w przeciwnym wypadku wpisać „nie dotyczy”. Jeśli 
Wykonawca nie uzupełni oświadczenia w tym zakresie, Zamawiający przyjmie, że zrealizuje on zamówienia samodzielnie. 

 

** 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). 

 
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). 


