Załącznik nr 1

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

OFERTA
Nazwa i siedziba Wykonawcy:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

skierowana do (nazwa i siedziba Zamawiającego):
Dom Pomocy Społecznej
adres: Chumiętki 22, 63-840 Krobia
Nawiązując do ogłoszenia na udzielenie zamówienia pn. „Gotowanie i podawania posiłków dla
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Chumiętki”:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
i wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi jego wykonania, wyszczególnionymi
w rozdziale III specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za cenę :

cena netto 1 osobodnia

.................zł

stawka podatku VAT

.….......... %

kwota podatku VAT

.................zł

cena brutto 1 osobodnia

................ zł

sł. .......................................................................................................................................

Cena oferty - usługi przygotowania posiłków w okresie trwania umowy:

cena netto 1 osobodnia ............. zł x 114 mieszkańców x 366 dni

...................... zł

stawka podatku VAT

…..................%

kwota podatku VAT

...................... zł

cena brutto oferty

...................... zł

sł. .......................................................................................................................................

Kalkulacja 1 osobodnia (dla diety normalnej):

Rodzaj kosztów

kwota

osobowe
media
wsad
inne
zysk
Suma netto za 1 osobodzień
Podatek VAT 8%

2. Oświadczamy, że oferowana cena brutto obejmuje całość kosztów objętych przetargiem
w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do
przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z całą dokumentacją przetargową określającą przedmiot
zamówienia oraz dokonaliśmy wizji lokalnej pomieszczeń, gdzie mają być prowadzone
usługi gotowania i dystrybucji posiłków dla mieszkańców DPS Chumiętki – potwierdzone
przez Zamawiającego oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej stanowi załącznik do
niniejszej oferty
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
6. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzory umów
(projekty) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się do zawarcia umów na
wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
7. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
12.000,00 zł w formie ............................................................................................................
8. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone SIWZ,
9. Proponujemy ................. dniowy termin płatności za wystawione faktury dekadowe, licząc
od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury za wykonany przedmiot umowy.
10. Oświadczamy, że przedmiot umowy będziemy wykonywać w okresie od 1 stycznia 2018 r.
do 31 grudnia 2018 r.
11. Oświadczamy, że wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki stanowią
integralną jej część i są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ.
12. Załącznikami do niniejszej oferty są (Wykonawca winien wymienić wszystkie załączane do
oferty dokumenty):

1).................................................................................................................................................
2).................................................................................................................................................
3).................................................................................................................................................
4).................................................................................................................................................
5).................................................................................................................................................
6).................................................................................................................................................
7).................................................................................................................................................
8).................................................................................................................................................
9)…………………………………………………………………………………........………
10)…………………………………………………………………………………...........……
11)……………………………………………………………………………………………...
12)……………………………………………………………………………………………...

..............................., dnia ............................2017 r.

.............................................................................
(podpis/podpisy Wykonawcy lub osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

(*niepotrzebne skreślić)
UWAGA!!!
Należy prawidłowo wypełnić wszystkie pola oferty.

