
Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego 

pieczątka oferenta                                          ...........................................dnia.................. ............ 

 

OFERTA 

 

Dotyczy procedury o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn. „Przygotowanie  

i dostarczenie posiłków dla dzieci będących wychowankami Samorządowego Żłobka 

„Zakątek Malucha” w Łużnej w roku 2023.”  

(wpisać przedmiot zamówienia ) 

Dane Wykonawcy 

Zarejestrowana nazwa: ................................................................................................................. 

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

Dokładny adres (siedziba): 

ul:…………………………………………………………………………………………… 

kod:……………………………………. miejscowość:……………………………………….. 

województwo:………………………………………………………………………………… 

tel. ....................................   fax: .......................................... 

regon: ....................................   NIP: ......................................... 

strona www:   ....................................   

 

e-mail do kontaktu z zamawiającym: ................................. @...................................... 

osoba wyznaczona do kontaktu z Zamawiającym: 

………………………………………….……………………, tel.: …………………………… 

Oferujemy następującą cenę: 

1) cena czterech posiłków dziennie dla dzieci uczęszczających do żłobka: ………….. zł 

brutto x ........ posiłków = …………. zł brutto,  

w tym: cena jednostkowa: 

I śniadanie: ……………… zł 

II śniadanie: ……………….zł 

Obiad dwudaniowy: …………….zł 

Podwieczorek: ………………. zł 



Cena łączna brutto ............................... zł słownie .. 

w tym .........................................................................................  

w tym podatek VAT ……% 

1. Oferta złożona została na ................ stronach, kolejno ponumerowanych od nr 1  

do nr ............... 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do postępowania 

określonymi w Zapytaniu i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy 

niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

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

od upływu terminu składania ofert. 

4. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez zamawiającego i do wykonaniu Zamówienia  

na warunkach określonych w Zapytaniu.  

5. Oświadczam, 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.* 

* 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). 

6. Oświadczamy, że firma jest/nie* jest płatnikiem podatku VAT. 

* niepotrzebne skreślić 

 

 7. Integralną część oferty stanowią załączniki:  

         

 …………………………………………………… 

 …………………………………………………… 

 …………………………………………………… 

 …………………………………………………… 

 

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

                                                                  podpis osoby upoważnionej 


