
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 
 

 

Wykonawca: Zamawiający: 
  
         Gmina Miasta Gdańska 
          Dom Pomocy Społecznej 
         „Ostoja” w Gdańsku 
         ul. Hoża 4 
…………………......................      80-628 Gdańsk 
Pieczęć Wykonawcy  
 
     

FORMULARZ OFERTOWY 

 

I. Dane Wykonawcy: 

 

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

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

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

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

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

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

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

Osoba upoważniona do  kontaktu z Zamawiającym w sprawie oferty (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 

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

 

II. Zobowiązania Wykonawcy: 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: 
 
1. Cena jednostkowa netto przygotowania całodziennych posiłków za jeden osobodzień żywienia 
mieszkańca Domu, przy wsadzie do kotła dla jednego mieszkańca nie niższym niż 9,00 zł  
(słownie: dziewięć złotych 00/100) 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 5,00 zł 
(słownie: pięć złotych 00/100) 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. 

 
Łączna cena ofertowa brutto = pkt 1 + pkt 2 

1) 47 871 (osobo żywienie DPS) x cena brutto osobodnia żywienia mieszkańca Domu = 
………………………… 

2) 21 850 (osobo żywienie DDP) x cena brutto osobodnia żywienia uczestnika w Dziennym 
Domu = ………………………… 

 
4. W ramach udzielonego zamówienia zapewniamy realizację/ nie zapewniamy realizacji* 
kryterium „Obsługa śniadań DDP”. Pod sformułowaniem „Obsługa śniadań DDP” Zamawiający 
rozumie przygotowanie posiłków – śniadań dla DDP, z dostarczonych przez pracownika DPS „Ostoja” 
produktów oraz sprzątnięcie pomieszczenia stołówki  po posiłku tj. wyczyszczenie stołów, krzeseł 
oraz podłogi.  
 *Niepotrzebne skreślić 
 

III. Oświadczam/oświadczamy, że : 

 

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

zamówienia wskazanego przez Zamawiającego w Ogłoszeniu, 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 Ogłoszeniu oraz wzorach umów stanowiących 

Załączniki do Ogłoszenia.  

3) zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i nie wnoszę/wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 

zdobyłem/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 Ogłoszeniu postanowienia umów  i we wskazanym przez 

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

w Ogłoszeniu 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.  

8) przedmiot zamówienia zamierzam/y wykonać własnymi siłami. 

9) 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. 

10) niniejsza oferta zawiera na stronach nr ....................... informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 



11) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1]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. 

Wówczas należy usunąć treść powyższego oświadczenia poprzez jego przekreślenie 

 

IV. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
[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). 


