
Załącznik nr 1 do SIWZ  

FORMULARZ OFERTY  
 
 

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………. 

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail:……………………………………………………………………………………………. 

Telefon/Fax: …………………………………………………………………………………………….. 

NIP: ……………………………………………………………………………………………………… 

REGON: ………………………………………………………………………………………………… 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 

 „Dostawę żywności do stołówki Internatu Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego                          

i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, ul. Grunwaldzka 33/35”  

 
 

PAKIET NR …………. 

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

( nazwa pakietu) 

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

Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

całkowitą cenę ofertową brutto: ………………………………..………………………………..złotych 

(słownie: ……………………..……...……………….…................................................złotych) 

w tym cena netto wynosi ……………………………………………………...…….…..złotych 

(słownie: .......……………………………………...………………………………..…..złotych) 

Powyższa cena brutto zawiera obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatek 

VAT, który na datę złożenia oferty wynosi:……………………........................złotych 

słownie: ………………………………………….......................................................... złotych) 

 

Termin dostawy towaru w przypadku stwierdzenia wady. Oferuję termin dostawy towaru 

max. do ……..godzin/y od otrzymania wiadomości o stwierdzeniu wady. 

Termin dostawy towaru - należy przez to rozumieć dostawę towaru, o której mowa                         

w Rozdziale I pkt  8 SIWZ tj. w przypadku dostarczenia towaru wadliwego, niezgodnego z 

zamówieniem, Wykonawca obowiązany jest do jego niezwłocznej wymiany na towar właściwy 

max. do trzech godzin od otrzymania wiadomości o stwierdzeniu wady. Termin będzie 

liczony w godzinach od momentu stwierdzenia wady, przy czym Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości wpisania wartości 0.  Min. wartość – 1  godzina,  max. – 3 godziny. 

 

 

Oferuję termin płatności ….dni. 



Załącznik nr 1 do SIWZ  

FORMULARZ OFERTY  
 

Termin będzie liczony w dniach. Zamawiający wyznacza: 

 minimalny termin płatności - 14 dni liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 maksymalny termin - 30 dni liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 

Ponadto oświadczam, że: 

 spełniam wymagania zawarte w specyfikacji,  

 zapoznałem się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje                   

i wyjaśnienia konieczne do przygotowania oferty, 

 akceptuję wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego i zobowiązuję                                   

się w przypadku wybrania mojej oferty do jej zawarcia na warunkach określonych                    

w projekcie, w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego. 

 w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.  

 

 

 

 

Toruń, dnia……………………………                                   ……………………………….. 

          WYKONAWCA 


