
Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 

......................... dnia ........................2016 r. 
...................................... 
 Pieczątka Wykonawcy                                                                                                              
 

                Dom Pomocy Społecznej „Ostoja”  
                ul. Hoża 4 
                80-628 Gdańsk  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy 
Społecznej „Ostoja” w Gdańsku, ul. Hoża 4  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

1. W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na świadczenie usług gastronomicznych dla Domu 
Pomocy Społecznej „Ostoja” w Gdańsku, ul. Hoża 4, składam ofertę na wykonanie 
usługi polegającej na świadczeniu usług gastronomicznych dla DPS „Ostoja”            
w Gdańsku, ul. Hoża 4. 

 

Na cenę wykonania usługi gastronomicznej składają się: wsad do kotła                     
(w rozumieniu podanym w Rozdziale I ust 4 SIWZ) i koszt przygotowania posiłków                                   
z uwzględnieniem średniej 10-miesięcznej  ilości posiłków w DPS i DDP.     
 

Cena jednostkowa netto osobodnia żywienia w Domu przy  wsadzie do kotła dla 
jednego mieszkańca nie niższym niż 8,50 zł (słownie: osiem złotych,50/100)                      
wynosi: …………….....................................................zł ………………….............gr.                   
słownie:........................................................................................................................... 
powiększona o podatek VAT(w wysokości ustalonej na podstawie odrębnych 
przepisów)  ……………………., stanowi 
cenę brutto za jeden osobodzień żywienia w Domu i wynosi: 
.....................................................zł..........................................gr. 
(słownie:…….............................................…...............................................................).  
pomnożona przez średnią 10-miesięczną ilość posiłków w DPS, tj. 15.730 stanowi:  
 

Cenę brutto żywienia w Domu przez okres od 01.07.2016 r. do 30.04.2017 r.             
i wynosi: 
........................................zł………...........gr. 
(słownie:…….............................................…...............................................................) 
w tym …………………zł podatku VAT 
- stanowi pozycję nr 1 ostatecznej ceny na wykonanie usługi gastronomicznej. 
 

2. Cena jednostkowa netto osobodnia żywienia w Dziennym Domu przy  wsadzie do 
kotła dla jednego uczestnika nie niższym niż 6,55 zł (słownie: sześć złotych,55/100) 
wynosi…………………………...............................zł……………………………...........gr.                   
słownie:......................................................................................................................... 
powiększona o podatek VAT (w wysokości ustalonej na podstawie odrębnych 
przepisów) …………….., stanowi 
cenę brutto za jeden osobodzień żywienia w Dziennym Domu i wynosi: 
.............................................zł.......................gr. 



(słownie:…….............................................…...............................................................).  
pomnożona przez średnią 18-miesięczną ilość posiłków w Dziennym Domu               
tj. 8.030 stanowi: 
 

Cenę brutto żywienia w Dziennym Domu przez okres od 01.07.2016 r. do 
30.04.2017 r.  i wynosi: 
..............................................zł.........................gr. 
(słownie:…….............................................…...............................................................) 
w tym ………………….………zł podatku VAT 
- stanowi pozycję nr 2 ostatecznej ceny na wykonanie usługi gastronomicznej.  
 

Ostateczna cena oferty na wykonanie usługi gastronomicznej, 
uwzględniana przy ocenie oferty na podstawie Rozdz. II Pkt XIII ust. 
3 SIWZ, stanowi sumę wskazanych powyżej pozycji nr 1 i 2 i wynosi 
brutto ……………………………………………zł ………..gr 
(słownie:………………………………………………………………………..) 
w tym …………………zł podatku VAT. 
 

2. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
(dalej SIWZ)i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do 
przygotowania oferty.  
 

3. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany    
w SIWZ. 
 

4. Oświadczam, że przedstawiony projekt umowy jest mi znany i w przypadku 
wyboru mojej oferty zobowiązuję się do jej zawarcia na warunkach przedstawionych 
w SIWZ i w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 

5. Wadium w wysokości........................zł zostało wniesione w dniu........................... 
w formie.......................................................................................................................... 
 

6. Jeżeli moja oferta zostanie wybrana zobowiązuję się do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie …………………………………                                                              
................................................w wysokości.....................5% ceny ofertowej, co 
stanowi równowartość kwoty................................................................................zł 
 

7. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 
1....................................................... 
2....................................................... 
3....................................................... 
4....................................................... 
5...................................................... 
6.......................................................... 
7.......................................................... 
8.......................................................... 
9.......................................................... 
 

........................... 
Data 
                                                                     .............................................                                    
                          (podpis Wykonawcy) 


