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Zamawiający 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 
Oddział w Krakowie 
ul. Meiselsa 1 
31-063 Kraków 

FORMULARZ OFERTY 
 
Ja/my niżej podpisani: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 
działając w imieniu i na rzecz:  
 
....................................................................................................................................... 
 (pełna nazwa Wykonawcy) 
 
Adres: ....................................................................................................................... 
Regon: …………………………………. 
NIP:  …………………………………. 
TEL.:  …………………………………. 
FAX*:  …………………………………..  
adres e-mail*: …………………………………… 
*na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję 

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług 

cateringowych dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział  

w Krakowie składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie 

określonym w Ogłoszeniu o  zamówieniu, na następujących warunkach: 

 
1. FORMULARZ CENOWY – Kryterium „C” (91%) 

 

A B C D E 

Lp Element oferty Cena 
jednostkowa 

brutto 

Szacowana 
liczba 

Wartość 
brutto 

1 śniadanie  3 000  

2 obiad  2 300  

3 kolacja  3 000  

4 suchy prowiant  350  

5 lunch  300  

6 obiad z deserem  400  

7 uroczysta kolacja**  100  

SUMA  

** cena maksymalna, tj. 2-krotność łącznej ceny obiadu i kolacji 
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W celu dokonania oceny ofert pod uwagę będzie brana cena oferty (suma wierszy  

1-7 w kolumnie E), która wynosi: …………………...…………………………..  zł (brutto), 

słownie:……………………………………………………………………………………..…

………………………………………...… i obejmuje cały zakres zamówienia określony  

w Ogłoszeniu o zamówieniu.  

 
ZAKŁAD WYKONAWCY, W KTÓRYM BĘDĄ PRZYGOTOWYWANE POSIŁKI 
 
Adres: 
 ....................................................................................................................... 
 

     ....................................................................................................................... 
 
 
2. SZYBKOŚĆ REALIZACJI ZAMÓWIENIA – Kryterium „S” (9%) 

 
Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia obejmującego nie  

 

więcej nią 10 posiłków w terminie ……………………….. od złożenia  

 

zamówienia.  

 
3. OŚWIADCZENIA 

 
1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem o zamówieniu  

i akceptujemy wszystkie warunki w nim zawarte.  

2) Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego w Ogłoszeniu. 

3) Oświadczamy, że akceptujemy zawarte w Ogłoszeniu o zamówieniu istotne 

postanowienia umowy oraz zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą oraz na warunkach 

określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, w tym na warunkach określonych  

w istotnych postanowieniach umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

4) Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne  

do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

5) Oświadczamy, że pozostajemy związani ofertą przez 30 dni, licząc od upływu 

terminu składania ofert. 
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4. INFORMACJE DODATKOWE 

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zamówienia  

w całości w zakresie wszystkich wyszczególnionych elementów oferty;  

2) Zamawiający zastrzega, że wskazane ilości są ilościami orientacyjnymi. 

 
5. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ*: 
 

1) ............................................................................................................................ 
 

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

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

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

5) ............................................................................................................................ 
 

6) ............................................................................................................................ 
 

7) ............................................................................................................................ 
 

 

 
 
…………….…………, dnia ………….……. r.  

 
 

………………………………………… 
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

do reprezentowania wykonawcy 
 
 
*WCIĄG z Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne DAG-253-01/18/KR: 
 
(…)  
 
Rozdział VIII pkt. 15 

Na potrzeby oceny, ofert oferta musi zawierać: 

a. formularz oferty, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia; 

b. aktualny dokument Państwowej Inspekcji Sanitarnej o dopuszczeniu do użytkowania zakładu Wykonawcy,  
o którym mowa w rozdziale V pkt. 1.1; 

c. ważną polisę lub inny dokument ubezpieczenia, o którym mowa w rozdziale V pkt. 1.2; 

d. wykaz usług, o którym mowa w rozdziale V pkt. 1.3, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4  
do Ogłoszenia; 

e. dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli nie 
wynikają one z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty), a jeżeli Wykonawcę 
reprezentuje pełnomocnik, także pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

(…) 


