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                                                                                      Załącznik nr 4 do zapytania 
OK-DAG-253-06/18  

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych  
na potrzeby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie  

 

 

   Miejscowość, data 

  
 

 

Wykonawca: Zamawiający: 

  

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

Oddział w Krakowie  

ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków 

tel. 12 424 05 00  

e-mail: krakow@cdr.gov.pl  

 

 
 

 

Ja niżej podpisany: .............................................................................................................................. 

 

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

adres korespondencyjny Wykonawcy (jeżeli jest inny niż ww. adres siedziby) 

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

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

 

NIP: REGON: 

Tel.: e-mail: 

 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące sukcesywnej dostawy artykułów spożywczych  
i napojów bezalkoholowych na potrzeby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział  
w Krakowie, zgodnie z formularzem cenowym  załączonym do niniejszej oferty składamy ofertę 
cenową w wysokości: 

 
netto: …………………………………………………………………………………………………zł  
 
netto słownie: ……………………………………………………………………………………… zł 
 
brutto: …………………………………………………………………………………………….… zł 
 
brutto słownie: ……………………………………………………………………………………... zł 
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Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 
 
Oświadczam, że: 

 
1. zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego  oraz projektem umowy i nie wnoszę  

do niniejszych dokumentów  zastrzeżeń, 

2. uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty, 

3. zadeklarowana wyżej cena zawiera podatek VAT w należnej wysokości i stanowi 

wynagrodzenie umowne brutto, obejmuje inne świadczenia, niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz wszystkie koszty towarzyszące niezbędne do wykonania 

niniejszego zamówienia, 

4. uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu  

do składania ofert. 

5. OŚWIADCZAM (Y), iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ....... do ....... 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 

6. Czas dostawy dla zamówienia złożonego (w formie telefonicznej, e-mailem lub faxem)  

w dniu roboczym wyniesie (należy zaznaczyć X właściwą odpowiedź, która będzie podstawą 

do uzyskania  punktów w kryterium „czas realizacji pojedynczego zamówienia”): 

 

 w przeciągu do 20 godzin od chwili złożenia zamówienia – 30 pkt  

 

 w przeciągu do 24 godzin od chwili złożenia zamówienia – 20 pkt 

 

 w przeciągu do 28 godzin od chwili złożenia zamówienia – 10 pkt 

 

 w przeciągu od 29 do 48 godzin od chwili złożenia zamówienia – 0 pkt.  

 

Uwaga: maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 48 godzin od chwili złożenia 

zamówienia.  

 

W przypadku, gdy żadna z pozycji w formularzu ofertowym nie zostanie przez Wykonawcę 
zaznaczona (znakiem x), Zamawiający uzna, że czas realizacji pojedynczego zamówienia nie 
nastąpi w podstawowym terminie, co jest równoznaczne z odrzuceniem oferty jako niezgodnej 
z treścią zapytania ofertowego. 
 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są :  

 

1. Formularz Cenowy.  

2.  Oświadczenie o spełnianiu warunków.  

 

 

 
 
 
                                                                                                                     ……………………………….. 
 
                                                                                                                                      ( podpis upoważnionej osoby)                                                       


