
Załącznik nr 1 do SWZ 

 

Zamawiający: 

Miasto Stołeczne Warszawa                   

z siedzibą w Warszawie pod adresem: 

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 

reprezentowane przez Dyrektora 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Włochy     m.st. Warszawy 
Wykonawca: 

…………………………………… 

…………………………………… 

 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………

……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

 

 

OFERTA 

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach określonych               

w art. 275 pkt. 1 uPzp w związku z art. 359 pkt. 2 uPzp, przedkładam niniejszą ofertę na realizację 

Zamówienia publicznego pn.: „Przygotowywanie, porcjowanie i dostarczanie śniadań dla 

podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy” 
 

I. Dane dotyczące Wykonawcy: 

1) Nazwa Wykonawcy  ……………............................................................................. 
1) Adres Wykonawcy:  ………………………………………………………………. 
2) Adres poczty elektronicznej ………………………………………………………………. 
3) Numer telefonu i fax:  ……………………………., fax: …………………………… 
4) Numer:    NIP: ………………………..REGON:………………………. 
 

II. Dane dotyczące Zamawiającego 
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, adres: ul. Czereśniowa 35,                  

02-457  Warszawa. 
III. Oferowana cena brutto za jedno śniadanie wynosi:……………..……………….zł                

(słownie: ……………….…………………….…………………………………………..…….....zł), 
  w tym: 
1) podatek VAT (…%) ……….…….….zł (słownie: ………………….....……..……..…..…...…… zł), 
2) cena netto za jedno śniadanie …………………….zł. (słownie:   

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

……….....zł). 
IV. Łączna oferowana cena brutto za wykonanie całości Zamówienia (cena jednostkowa brutto za 

jedno śniadanie  x 50 śniadań dziennie x 504 dni, w których dostarczane będą śniadania) wynosi: 

…………….....zł (słownie:…………………………………..zł,   
w tym kwota: 
1) podatek VAT (.........%): …….……..... zł (słownie:……..….………..…..........………….…..……zł), 
2) łączna cena netto za wykonanie całego Zamówienia -  ………..………...……………zł,   
(słownie: ……………………………………………………………………...….…….……….…zł). 

 



V. Wykonawca oświadcza, że: 

1) otrzymał informacje konieczne do przygotowania Oferty, 
2) zapoznał się ze SWZ i uznaje się związany określonymi w niej postanowieniami i zasadami 

postępowania, w tym zapoznał się z postanowieniami zawartymi w projektowanych 

postanowieniach umowy i zobowiązuje się, w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, do zawarcia 

umowy na określonych we wzorze projektowanych postanowień umowy, w miejscu i w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, 
3) uważa się za związanego niniejszą Ofertą na czas wskazany w SWZ, czyli przez okres 30 dni od 

upływu terminu składania ofert, 
4) Oferta Wykonawcy, w tym wszystkie oświadczenia i zaświadczenia złożone przez Wykonawcę               

w trakcie niniejszego postępowania są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*/lub oświadcza, 

iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

która nie może być udostępniona innym uczestnikom postępowania, stanowią informacje  zawarte 

w następujących dokumentach**: 

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

…………………………………* 
5) jest płatnikiem podatku VAT**/nie jest płatnikiem  podatku  VAT**; 
6) wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
  

 ZAŁĄCZNIKAMI do formularza  Oferty,  składającymi się na ofertę Wykonawcy są: 
 

1) ________________________________________. 

2) ________________________________________. 

3) ________________________________________. 

 
 

 

 

*wypełnia się tylko w przypadku, gdy Wykonawca zastrzega informacje, które nie mogą być udostępniane/są zastrzeżone/stanowią tajemnicę 
    przedsiębiorstwa . 
** niepotrzebne skreślić 

 

 

 
 

 

 


