
Załącznik nr 1  
do zapytania ofertowego  

z dn. …………..  
 
Pieczęć Oferenta: 
 

Zamawiający: 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach 
Bartniki ul. Miodowa 47 
96-332 Radziwiłłów 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

 

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym z dnia ………………….. r. podmiot 
……………………………………………………………………………………………………………………. (pełna nazwa) deklaruje 
wykonanie przedmiotu zamówienia: świadczenie usługi cateringowej – wyżywienie dzieci 
uczęszczających do placówek wchodzących w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana 
Kwiecińskiego w Bartnikach tj. Szkoły Podstawowej w Bartnikach i Przedszkola Publicznego w 
Bartnikach” zgodnie z wyceną podaną w poniższej tabeli: 
 
 
 

Przedmiot oferty Cena brutto w 
zł za gorący 

posiłek 
jednodaniowy 
dla 1 dziecka 

Cena netto w 
zł za gorący 

posiłek 
jednodaniowy 
dla 1 dziecka 

Podatek VAT 
w zł za gorący 

posiłek 
jednodaniowy 
dla 1 dziecka 

Szacunkowa 
cena brutto za 

wykonanie 
całego 

przedmiotu 
zamówienia tj. 
dostarczanie 

posiłków dla ok. 
115  dzieci w 

okresie 
01.01.2022 – 
31.12.2022 (z 

uwzględnieniem 
informacji o 
liczebności 

dzieci 
zawartych w 

zapytaniu 
ofertowym) 

Cena netto za 
wykonanie 

całego 
przedmiotu 

zamówienia tj. 
dostarczanie 

posiłków dla ok. 
115  dzieci w 

okresie 
01.01.2022 – 
31.12.2022 (z 

uwzględnieniem 
informacji o 
liczebności 

dzieci 
zawartych w 

zapytaniu 
ofertowym) 

Podatek VAT za 
wykonanie 

całego 
przedmiotu 

zamówienia tj. 
dostarczanie 

posiłków dla ok. 
115  dzieci w 

okresie 
01.01.2022 – 
31.12.2022 (z 

uwzględnieniem 
informacji o 
liczebności 

dzieci 
zawartych w 

zapytaniu 
ofertowym) 

Świadczenie usługi 
cateringowej – 
wyżywienie  dzieci 
uczęszczających do 
placówek 
wchodzących w 
skład Zespołu 
Szkolno – 
Przedszkolnego im. 
Jana Kwiecińskiego 
w Bartnikach tj. 
Szkoły 
Podstawowej w 
Bartnikach i 
Przedszkola 
Publicznego w 
Bartnikach 

 

     

 
 



Oświadczamy, iż na powyższą cenę brutto za gorący posiłek jednodaniowy dla 1 dziecka składają 
się następujące koszty: 
 

 Koszt tzw. „wsadu do kotła” - ……………………… zł brutto  
 

 Pozostałe koszty - ……………………… zł brutto  
 
Jednocześnie oświadczamy, iż podmiot, który reprezentujemy, rozpoczął działalność w branży  
gastronomicznej w roku …………………………… . 
 
Oświadczamy również, że: 

1. zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i jego załącznikami i nie wnosimy do niego żadnych 
zastrzeżeń i w pełni go akceptujemy, 

2. akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy zgodnie z tym wzorem, 

3. uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty, 
4. oferujemy realizację przedmiotu zamówienie w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, 
5. zamówienie wykonamy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i załącznikach do 

niego, 
6. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, czyli 

przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
7. załączamy do niniejszej oferty następujące dokumenty: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
………………………………………                                                                      dnia,……………………………..  
    Podpis oferenta  

 


