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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 2/12/2020/W z dnia 23.12.2020r.  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

DANE WYKONAWCY 

NAZWA 
 
 

SIEDZIBA  
(ADRES) 

 
 

TELEFON/FAX 
 
 

E-MAIL 
 
 

NIP 
 
 

REGON 
 
 

OSOBA DO KONTAKTU  
WS. OFERTY (imię i nazwisko, 
stanowisko, telefon, e-mail) 

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 2/12/2020/W z dnia 23 grudnia 2020r., dotyczące świadczenia 
usług w ramach Projektu: Żyrafy BIS nowoczesny żłobek dla mieszkańców gminy Dopiewo 
powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do 3 lat 
(współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego): 

1. Składam niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji usługi 
związanej z zapewnieniem wyżywienia (w tym przygotowania i wydawania posiłków) dla 
dzieci uczęszczających do żłobka Żyrafy BIS z siedzibą w Dopiewcu (ul. Ognik 1, 62-070 
Dopiewiec). 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym nr 2/12/2020/W z dnia 23 grudnia 

2020r., nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do 

przygotowania oferty. 

3. Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu 
ofertowym nr 2/12/2020/W z dnia 23 grudnia 2020r. 

4. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym   
nr 2/12/2020/W z dnia 23 grudnia 2020r. oraz w istotnych postanowieniach umowy, 
stanowiących integralną część ww. Zapytania ofertowego. 

5. Jestem świadomy i akceptuję fakt, iż wybór mojej oferty nie stanowi zobowiązania do zawarcia 
ze mną umowy. 

6. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez 30 dni od ostatecznego upływu terminu 
składania ofert. 

7. Oświadczam, że cena brutto oferty, którą poniżej proponuję zawiera wszystkie koszty 
wykonania zamówienia (o którym mowa w punkcie 1 powyżej), jakie ponosi Wykonawca  
w przypadku wyboru niniejszej oferty. Cena została obliczona w taki sposób, że jest to cena 
stała, bez względu na to jaka będzie frekwencja dzieci w żłobku w danym dniu: 
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Cena usługi brutto w PLN 
dotyczy całodziennego 

wyżywienia dla  
1 dziecka w żłobku 

PLN 

 
słownie: 

 
PLN 

 
w tym VAT: 

 
PLN 

 
słownie: 

 
PLN 

 

8. Do oferty załączamy następujące dokumenty (należy wskazać, które dokumenty zostały 
załączone przez Wykonawcę): 

❑ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie  

z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego), 

❑ aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji), który wystawiony został nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania niniejszej oferty, 

❑ dokumenty potwierdzające dysponowanie zapleczem gastronomicznym z cateringiem, 

posiadającym pozytywną opinię sanitarną na użytkowanie (wydaną przez Powiatową Stację 
Sanitarno – Epidemiologiczną), 

❑ …………………………………………………………..……………………………………………………………..………………. 

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

 

 

 

_____________________                                                      _____________________________________ 
Miejscowość, data                                                                                                    Pieczęć i czytelny podpis                                                                                                                                                                                                                                                       

osoby uprawnionej do składania                                                                                                                                                                                                              
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy                                                                                                           


