
Pieczęć firmowa wykonawcy

                                                                                                                         Załącznik nr 10 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY GŁÓWNY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa wykonawcy:    ................................................................................................................

Siedziba: ................................................................................................................

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

Strona internetowa: ................................................................

Numer telefonu: ……..........................................................
 
Numer faksu: ……. ........................................................

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

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

Osoba uprawniona do kontaktu z zamawiającym ………………………..………………………………

Osoba uprawniona  do podpisania umowy dostawy ……………………………………..…………………

Nazwa banku i nr rachunku bankowego wykonawcy  ………………………………….…………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
Dane dotyczące Zamawiającego
Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 3

ulica: Z. Sierpińskiego 4
22-200  Włodawa
tel. 825-721-138

Zobowiązania Wykonawcy
Nawiązując  do  ogłoszenia  o  zamówieniu  publicznym  na  Dostawę  artykułów  spożywczych do
kuchni  Szkoły  Podstawowej  nr  3  we  Włodawie. Numer  sprawy  1/22,  oferuję  wykonanie
zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
Szczegóły zestawiam w formularzu ofertowym szczegółowym, załącznik nr ………………….………….......
Oświadczam, że:
-Wykonam zamówienie publiczne w formie realizacji dostaw, artykułów spożywczych I gatunku,
wynikających  z  telefonicznych,  elektronicznych  lub  pisemnych,  cyklicznych  zamówień
Zamawiającego w terminie do dnia 1 kwietnia  2022 r. do dnia 31 marca  2023 r.
-Reklamacje będą załatwiane w terminie natychmiastowym, zapewniającym nieprzerwanie cyklu
produkcji  posiłków  u  Zamawiającego.  Dostarczane  produkty  będą  wolne  od  wad  i  spełnią
wymagania Zamawiającego.
-Sposób  zgłaszania  problemów  w przypadku  reklamacji-  pisemnie  lub   telefonicznie  na  nr  tel.



…………………………………………………………………………………………..…………………………………………..………..........
-Termin płatności- 21 dni licząc od dnia dostawy artykułów spożywczych i faktury.

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji  warunków zamówienia.
1.  Oświadczam,  że  zapoznałem się  ze specyfikacją warunków zamówienia,  nie  wnoszę żadnych
zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji  warunków
zamówienia. 
3. Oświadczam, że załączone do specyfikacji  warunków zamówienia postanowienia umowy / wzór
umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się  w przypadku wyboru
mojej  oferty  do  zawarcia  umowy  w  Szkole  Podstawowej  nr  3  we  Włodawie  i  terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.
4.  Oferowany  przez  nas  przedmiot  zamówienia  spełnia  wymagania  określone  w  specyfikacji
warunków zamówienia.
5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami /
wymaganiami organizacyjnymi określonymi w specyfikacji warunków zamówienia oraz załącznikach
do niej.

Dokumenty
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

1. Wypełniony formularz ofertowy szczegółowy- załącznik nr …………………………………………………………
2. Parafowany wzór umowy- załącznik nr 11.
3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu –
załącznik nr 12.
4.  Stosowne  pełnomocnictwo  lub  inne  dokumenty  uprawniające  do  zaciągania  zobowiązań
w imieniu wykonawcy (dotyczy jeśli ofertę podpisuje osoba reprezentująca wykonawcę), jeżeli nie
wynika to z dokumentów rejestrowych firmy.

Zastrzeżenie wykonawcy:
Niżej  wymienione  dokumenty  składające  się  na  ofertę,  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa
w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  nie  mogą  być  udostępniane
(wykonawca  zobowiązany  jest  wykazać  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę
przedsiębiorstwa).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Informacje na temat podwykonawców
1.  Zakres prac jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom………………...........................…….

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

2.  W  przypadku  wyboru  naszej  oferty  do  realizacji  zamówienia  niezwłocznie  przedstawię

Zamawiającemu umowę lub jej wzór, regulującą współpracę z podwykonawcą.

.................................................................................................
                     (data i podpis osoby uprawnionej)


