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Załącznik nr 1 do IWZ 

 ………………………………………. 
 (pieczęć Wykonawcy) 
 

…………………….…………………….. 
      (miejscowość i data) 

 

OFERTA 
Do przetargu nr: ……………………. z dnia …………………… 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
 

Miasto Stołeczne Warszawa 

Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 

NIP: 525-22-48-481 
 

Przedszkole Nr 423 

Ul. Kadrowa 9, 04-421 Warszawa 
 

I. Dane dotyczące Wykonawcy: 
 

Nazwa ................................................................................................................................................... 
 

Siedziba ................................................................................................................................................. 
 

nr telefonu / fax ..................................................................................................................................... 
 

NIP/REGON: ......................................................................................................................................... 
 

adres e-mail do korespondencji .......................................................................................................... 
 

Osoba do kontaktu: …………………………………………………………………………………… 

Osoba/y upoważnione do zawarcia umowy …...............…………………………………………… 

 

Odpowiadając na Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na przygotowanie i dostarczanie posiłków 

dla dzieci z Przedszkola nr 423  ul.  Kadrowa 9 w Warszawie, zgodnie z wymaganiami określonymi w IWZ 

Ja (imię i nazwisko) ................................................................................................................................... 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że: 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

   

• Netto: ……………………………………..…. zł  

(słownie zł: ……………………………………………:………………………………………) 

• Podatek VAT w kwocie ……………………...zł  wg stawki …………………………… 

(słownie zł: ……………………………………………………………………………………..) 

• Brutto : …………………………………..….. zł 

  (słownie zł: …………………………...........................................................................................) 
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Na niniejszą cenę składają się następujące elementy: 

 

 

 (cena jednego 

„posiłkodnia” 

brutto) 

Liczba dzieci 

wskazana w 

przedmiocie 

zamówienia 

Ilość dni 

dostawowych w 

czasie trwania 

umowy 

Realna 

frekwencja dzieci 

uczęszczających 

do przedszkola 

Wartość całkowita 

zamówienia brutto 

 

CP ID IDR 80% Cw 

  118  225  80%  

 

 

Podział kwotowy ceny brutto za jedno całodzienne wyżywienie: 

Wsad do kotła (nie mniej niż 77% ceny całkowitej brutto),: ………………….. zł (słownie 

złotych:………………………………………………………………………………….…) 

Pozostałe koszty (nie więcej niż 23% ceny brutto): …………………zł (słownie złotych: 

…………………………………………………………………………………..………….) 

 
Cena jednostkowa brutto posiłków, wynosi odpowiednio: 

1) Śniadanie: ………….. zł    (słownie:………………………………………………………….) 

2) Obiad: ……………….zł    (słownie:………………………………………………………….) 

3) Podwieczorek:……….zł    (słownie:………………………………………………………….) 

 

 

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

3. Oświadczamy, że przedmiot niniejszego zamówienia realizować będziemy osobiście, z zastrzeżeniem pkt 

I.6 IWZ, w terminie określonym w niniejszym IWZ i zgodnie z opisanymi w IWZ zasadami. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią IWZ oraz akceptujemy warunki i treści w niej zawarte i nie 

wnosimy do nich zastrzeżeń, w szczególności zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy (załącznik nr 5 

do IWZ) i akceptujemy wszystkie postanowienia w nim zawarte, a zamówienie wykonamy zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia zawartym w IWZ. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  

w IWZ. 

6. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego.  

7. Oferta została złożona na ………. stronach, kolejno ponumerowanych od nr ………. do nr ………,  

w tym informacje zawarte na stronach od nr ......... do nr ......... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być 
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udostępniane, co zostało pisemnie uzasadnione w załączonym oświadczeniu, zgodnie z pkt II.8 IWZ. 

8. 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. 

Oświadczam, że nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 

ust. 5 RODO. 

 niewłaściwe skreślić. 

 

9. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie zamówienia w części dotyczącej 

.......................................................................................... (należy podać zakres podwykonawstwa, jeśli 

dotyczy).  

9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty*. 

 

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

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

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

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

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

*należy dopisać tyle punktów ile będzie to konieczne 

 

 

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

                podpis Wykonawcy 
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