
                Załącznik Nr 1  
............................................................ 

pieczęć firmowa Wykonawcy                                                                                                    

      

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w 

Babimoście 

ul. Kargowska 61 

66-110 Babimost 
 

 

O F  E  R  T  A 

 
Nazwa i siedziba Wykonawcy   

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

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

telefon ................................ fax ..................................... e-mail: ........................@.............................. 

NIP nr ...............................................   REGON ..................................................................... 

 

Osoba reprezentująca Wykonawcę: ........................................................................................................ 

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej nr: ............................... z dnia .................................. 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

 na: 

 

„Wytwarzanie i dostawa posiłków dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Babimoście” 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w w.wym. ogłoszeniu.  

Oferta ryczałtowa za zestaw dzienny przypadający na 1 osobę:  

netto ............ (słownie:...................................................................................….....................)  

VAT ................. ( słownie: .....................................................................................................)  

brutto ................. (słownie: ....................................................................................................)  

CENA za realizację zadania w okresie 12-stu miesięcy:  

 

NETTO: cena jednego zestawu posiłku netto …………… x 13 542 posiłki = ……………….zł  

PLUS PODATEK VAT w wysokości …………% tj. ……………….. złotych  

CENA OFERTY BRUTTO: cena jednego zestawu posiłku brutto …………x 13 542 posiłki               

= …………… 

 

Cena produktów potrzebnych do wyprodukowania jednego zestawu dziennego posiłku  

(wsad do kotła): .......................zł.  

 
2. Oświadczamy, że cena oferty obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.  

3. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć Podwykonawcy niżej wymieniony zakres 

zamówienia:  

.............................................................................................................................................  
(określić odpowiedni zakres lub pozostawić bez wypełnienia jeżeli nie dotyczy) 

 

4. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia w 

którym upływa termin składania ofert.  

5. Przystępując do niniejszego postępowania, w nawiązaniu do art.297 § 1 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.) będąc 



świadomymi odpowiedzialności karnej z tytułu składania fałszywych oświadczeń w celu 

uzyskania zamówienia, zamówienia publicznego oświadczamy, że: 

1) Zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem 

6. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 

warunkach określonych w Ogłoszeniu oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

7. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu wskazane w dziale V Ogłoszenia. 

8. W związku z art.91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczam, że wybór mojej 

oferty*: 

 nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami 

dotyczącymi podatku od towaru i usług 

 

 będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami 

dotyczącymi podatku od towaru i usług w następującym zakresie: 

 

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego 

Wartość bez kwoty podatku VAT (netto) 

1. ………………………………………… ……………………………………………PLN 

2. ………………………………………… ……………………………………………PLN 

 

* - właściwe zaznaczyć „X” 

 

W przypadku nie zaznaczenia żadnego kwadratu Zamawiający uzna, iż wybór niniejszej oferty nie 

będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

dotyczącymi podatku od towarów i usług.  

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2.  
9. Informujemy, że jesteśmy:  

mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 000 000 euro)  

małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 000 000 euro)  

średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym 

przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 000 

000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 000 000 euro)  

żadne z powyższych 

 

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

Wykonawca  

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

       data 

 

 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
2 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).   


