Załącznik nr 1
znak sprawy: PN/ 5 /2017

................................, dnia ....................

(pieczęć Wykonawcy)
OFERTA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa artykułów żywnościowych do jednostek Zespołu Żłobków Miejskich
w Bydgoszczy.
Wykonawca
(należy wpisać pełną nazwę i adres):
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Tel.: ________________________________ Fax: __________________________________
Mail: ___________________________________________________
REGON: ____________________________NIP: __________________________________
Wpis do właściwego rejestru (należy podać nr w KRS) lub wpis do ewidencji działalności
gospodarczej (należy podać nazwę organu i nr wpisu):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

1. Oferuję termin dostawy (wymiany) towaru wadliwego …………. godzin, od momentu stwierdzenia
wad w dostarczonym przedmiocie zamówienia.

2. Oświadczam, iż część zamówienia powierzę podwykonawcom / nie powierzę
podwykonawcom*
Powierzę następujący zakres prac podwykonawcom*:
1. …………………………………
2. …………………………………
3. …………………………………
3. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam w okresie: 08.01.2018 r. do 29.06.2018 r.
Oświadczam, że udzielam gwarancji świeżości i jakości dostarczonych produktów,
a dostarczone produkty będą w początkowym okresie gwarancji.
4. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.
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5. AKCEPTUJĘ warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy.
6. Do składania sukcesywnych zamówień na dostawy przedmiotu zamówienia podaje niezbędne
dane:
- nr faksu: ……………………………….
- nr telefonu ……………………………….
- adres e-mail: …………………………………..@.................................................
Oświadczam, iż dostawa przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami wzoru
umowy, będzie realizowana w dniach pracy Zamawiającego (od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), do każdej z placówek Zamawiającego,
w godzinach określonych w formularzu oferty.
7. Wszystkie dostawy realizowane będą codziennie od poniedziałku do piątku w następujących
godzinach:
- nabiał 7.00-10.00,
- artykuły sypkie, przyprawy, przetwory, tłuszcze 10.00-12.00,
- warzywa, owoce 7.00 – 9.30,
- mrożonki, ryby 10.00-12.00
- mięso, wędliny 6.30-10.00.
8. Osobą odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy, będzie:
Pan/Pani …………………………………………… /imię i nazwisko/
tel. ………………………………………………..
fax ……………………………………………….
e-mail ……………………………………………
9. Oświadczam, że wynagrodzenie za dostarczony i odebrany przedmiot umowy należy płacić na
następujący rachunek bankowy:
……………………………………………………………………………………………………………
nazwa banku, nr rachunku bankowego

……………………………………………………………………………………………………………
nazwa i adres posiadacza rachunku bankowego

10. Akceptuję warunki określone we wzorze umowy i w przypadku wyboru mojej oferty
zobowiązuję się do zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ
z uwzględnieniem zaproponowanych danych ofertowych w terminie i miejscu określonym
przez Zamawiającego.
11. Do oferty załączam następujące dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz
oświadczenie o spełnieniu warunków, zał. nr 2
b) opis przedmiotu zamówienia, zał. nr 5,
c) inne dokumenty:
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a) pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy *
b) zobowiązanie podmiotu trzeciego, do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia, o których mowa w pkt 6.6.5 SIWZ *
c) …………………………………………………………………..

................................

......................................................................................

/miejscowość, data/

/podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/

* niepotrzebne skreślić
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