
ZAG.341.1.2017        Załącznik Nr 8 do SIWZ 
  
Wykonawca: Zamawiający: 
  
         Gmina Miasta Gdańska 
          Dom Pomocy Społecznej 
         „Ostoja” w Gdańsku 
         ul. Hoża 4 
…………………......................      80-628 Gdańsk 
Pieczęć Wykonawcy  

 
          

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług 

gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Gdańsku, przy ul. Hożej 4 

 

 

I. Dane Wykonawcy: 

 

Nazwa: ........................................................................................................................................ 

Siedziba: …….................................................................................................................................  

Adres poczty elektronicznej:  ................................................     

Numer telefonu:  ................................................   

Numer faksu:   ................................................  

Numer REGON:   ................................................ 

Numer NIP:   ................................................  

Osoba upoważniona do  kontaktu z Zamawiającym: ………………………………………………………………. 

 

II. Zobowiązania Wykonawcy: 

 

Przystępując do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy 
Społecznej „Ostoja” w Gdańsku, przy ul. Hożej 4, ZAG.341.1.2017:  
 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie: 
 
1. Cena jednostkowa netto przygotowania całodziennych posiłków za jeden osobodzień żywienia 
mieszkańca Domu, przy wsadzie do kotła dla jednego mieszkańca nie niższym niż 8,50 zł  
(słownie: osiem złotych 50/100) wynosi:  
............................................................... zł (słownie zł: .........................................................................)  
powiększona o podatek VAT (w wysokości ustalonej na podstawie odrębnych przepisów) -  ........... % 
w kwocie …................................................ (słownie zł: .........................................................................), 
co stanowi cenę brutto za jeden osobodzień żywienia w Domu,  
wynoszącą : ............................................zł (słownie zł: …...................................................................... ). 
 
2. Cena jednostkowa netto przygotowania całodziennych posiłków za jeden osobodzień żywienia 
uczestnika w Dziennym Domu, przy wsadzie do kotła dla jednego uczestnika nie niższym niż 4,50 zł 
(słownie: cztery złote 50/100) wynosi: 



 
............................................................... zł (słownie zł: ..........................................................................), 
powiększona o podatek VAT (w wysokości ustalonej na podstawie odrębnych przepisów) - .............. %  
w kwocie ...............................................zł (słownie zł:.............................................................................) 
co stanowi cenę brutto za jeden osobodzień żywienia w Dziennym Domu,  
wynoszącą:  ...........................................zł (słownie zł: …........................................................................). 
 
3. Niniejszym oferuję/oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową brutto: 
………………………………… zł (słownie zł: …………………………………………………),  w tym stawka VAT ……….% . 
Łączna cena ofertowa stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie 
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 
III. Oświadczam/oświadczamy, że : 

 

1) łączna cena ofertowa  wskazana w Formularzu Ofertowym obejmuje cały zakres przedmiotu 

zamówienia wskazanego przez Zamawiającego w SIWZ, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i 

koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i 

źródła ich powstania. 

2) akceptuję/akceptujemy* warunki wskazane w SIWZ oraz wzorach umów stanowiących Załączniki 

do SIWZ. W trakcie realizacji umowy nie przewiduje się możliwości waloryzacji ww. stawki o 

wskaźnik inflacji. 

3) zapoznałem/zapoznaliśmy* się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 

konieczne informacje do przygotowania oferty. 

4) jestem/jesteśmy* związani złożoną ofertą przez okres 30 dni - bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

5) akceptuję/akceptujemy* przedstawione w SIWZ postanowienia umów  i we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie zobowiązuje/zobowiązujemy* się do podpisania umów, na określonych 

w SIWZ warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6) zapoznałem/zapoznaliśmy* się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz dokumentami 

dotyczącymi przedmiotu zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń. 

7) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji 

przyszłego świadczenia umownego. Ponadto w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa 

i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

8) zostałem/zostaliśmy* poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

jednocześnie wykazując, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnice przedsiębiorstwa oraz 

zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom 

postępowania. 

Oświadczam/oświadczamy*, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr ....................... informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)* 

 

Części zamówienia powierzone podwykonawcom  

(z uwzględnieniem rozdz. IX) 

Nazwa firmy podwykonawcy 

1.  

2.  

3  

 

* W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, należy podać nazwy firm 
podwykonawców. Niewypełnienie oznacza wykonanie przedmiotu zamówienia bez udziału 
podwykonawców. 

V. SPIS TREŚCI: 

 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ……………………………………………………………………………………………………… 

2) ............................................................................................................................................................ 

3) ............................................................................................................................................................ 

4) ............................................................................................................................................................ 

5) ……………………………………………………………………………………………………… 

6) ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............………… dnia ……….............. r.                              ………………………………………………  
      Miejscowość                              Data          Czytelny podpis (imię i nazwisko) lub 
              podpis wraz z pieczęcią Wykonawcy lub 
               osoby właściwie do tego upoważnionej 

 

 

 


