Załącznik nr 1
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.TG.2021

Uwaga!!!
Formularz ofertowy należy uzupełnić we wszystkich polach zgodnie z zapytaniem ofertowym, jeżeli
pytanie postawione w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „NIE DOTYCZY”.
* niepotrzebne skreślić
FORMULARZ OFERTOWY

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

(miejscowość i data)

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

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

FUNDACJA LOKALNA
Pogorzelice 6
84-300 Pogorzelice
Biuro Projektu Fundacji Lokalnej(I piętro)
ul. Dworcowa 8 84-300 Lębork

Nazwa i siedziba (adres) Wykonawcy lub imię i nazwisko(w przypadku osób fizycznych):
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/seria i numer dowodu osobistego
..................................... wydanym przez
...............................................................................
Nr REGON Wykonawcy .....................................
NIP Wykonawcy
.....................................
Nr telefonu
.....................................
e-mail
.....................................
Odpowiadając na:
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.TG.2021
pn. Dostawa produktów spożywczych na zajęcia dla uczestników/uczestniczek Klubów
Seniora w ramach projektu pn. „Troskliwe gminy” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02.
Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.
1. My, niżej podpisani,
.....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
adres,
telefon,
adres email
w odpowiedzi na ogłoszenie na: Dostawę produktów spożywczych na zajęcia dla
uczestników/uczestniczek Klubów Seniora w ramach projektu pn. „Troskliwe gminy”

Lp.

Nazwa kryterium

C: Łączna cena brutto (z VAT)-określona jako suma łącznych wartości brutto poniższych pozycji od 1 do 25
……………………………………………………………………………………………..
słownie: ……………………………………………………………………………………………..
Lp.

Nazwa artykułu

Parametry

Jednostka

Cena
jednostkowa
brutto

1

2

3

4

5

1

paluszki

paluszki solone (paczka = 200g)

2

precelki

precelki solone, opakowanie o pojemności
nie mniejszej niż 130g

3

krakersy

krakersy solone (paczka = 100g)

4

cukierki

5

Ilość

Łączna cena brutto
(iloczyn ceny
jednostkowej brutto x
ilość pozycji z kolumny 6)

6

7

paczka

80

opakowanie

80

paczka

100

cukierki z gotowanej masy mlecznej, kruche
(opakowanie = 1,4kg)

opakowanie

8

krówki

cukierki o smaku mlecznym (opakowanie =
100g)

opakowanie

12

6

chipsy

chipsy o smaku papryki, opakowanie o
pojemności nie mniejszej niż 130g

opakowanie

60

7

dżem

dżem, słoik o pojemności 250g

słoik

6

8

cukier

cukier biały (opakowanie = 1kg)

opakowanie

20

9

ketchup

ketchup ostry o pojemności 450g

sztuka

10

10

ketchup

ketchup łagodny o pojemności 450g

sztuka

10

11

musztarda

musztarda o pojemności nie mniejszej niż
270g

sztuka

20

12

orzeszki ziemne

orzeszki ziemne solone (opakowanie o
pojemności nie mniej niż 200g)

sztuka

100

13

woda
niegazowana

woda niegazowana o pojemności 0,5 litra
(opakowanie = 12 sztuk)

opakowanie

60

14

woda gazowania

woda gazowana o pojemności 0,5 litra
(opakowanie = 12 sztuk)

opakowanie

60

15

napoje gazowane

napoje gazowane, różne smaki, o pojemności
0,5 litra

sztuka

150

16

kawa sypana

kawa sypana (opakowanie = 1kg)

opakowanie

12

17

kawa
rozpuszczalna

kawa rozpuszczalna (opakowanie = 1kg)

opakowanie

12

18

ciastka

ciastka kruche (opakowanie = 1000g)

opakowanie

10

19

kawa ziarnista

kawa ziarnista (opakowanie = 1kg)

opakowanie

6

20

chipsy

chipsy o smaku cebuli (opakowanie = 130g)

opakowanie

80

21

napoje
niegazowane o
smaku
owocowym

napoje niegazowane o smaku owocowym,
różne smaki, opakowanie - butelka
plastikowa o pojemności 0,5 litra

opakowanie

50

22

herbata
owocowa

herbata owocowa (opakowanie = 90
torebek)

opakowanie

15

23

herbata czarna

herbata czarna (opakowanie = 100 torebek)

opakowanie

15

24

mleko

Mleko UHT. Zawartość białka minimum
3,2%
(opakowanie =1 litr)

opakowanie

40

25

herbata zielona

herbata zielona (opakowanie = 100 sztuk)

opakowanie

10

Inne kryterium:
T: Termin dostawy (nie krótszy niż 1 dzień roboczy i nie dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy)
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące deklarowanej daty dostawy:
Oświadczamy, że przedmiot zamówienia kompleksowo dostarczymy we wskazane przez Zamawiającego miejsce w terminie: proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim polu:
 1 dzień roboczy (od dnia podpisania umowy)
 2 dni robocze (od dnia podpisania umowy)
 3 dni robocze (od dnia podpisania umowy)
 4 dni robocze (od dnia podpisania umowy)
 5 dni roboczych (od dnia podpisania umowy)
1.

Zapoznałem (liśmy) się z treścią Zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia i zdobyłem wszelkie informacje konieczne do właściwego
przygotowania oferty,

2.

Gwarantuję (emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Zapytania ofertowego, udostępnionego przez Zamawiającego,

3.

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia, w tym m.in. koszty transportu
elementów zamówienia, koszty rozładunku itd.

4.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

5.

………………….(nazwa Wykonawcy) nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

6.

………………….(nazwa Wykonawcy) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności wymagane przez przepisy prawa,

7.

Oświadczamy, iż posiadam (my) niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania zamówienia,

8.

Dysponuję (emy) odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia,

9.

………………….(nazwa Wykonawcy) nie jest powiązany kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym na zasadach wskazanych w Zapytaniu ofertowym wynikających
z Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią umowy załączonej do zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
11. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy wg wzoru załączonego do zapytania z uwzględnieniem zapisów zawartych w
zapytaniu ofertowym i na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Oświadczamy, że formularz ofertowy z innymi dokumentami został podpisany przez osobę/y właściwie umocowaną/e.

13. Pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia (jeżeli dotyczy)
Ww. zamówienie wykonamy samodzielnie / Ww. zamówienie powierzymy podwykonawcom *.
Lp.
1
…

Nazwa i adres podwykonawcy

14. Do oferty dołączam(y) następujące dokumenty:
1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy)
2. ……………………

Miejscowość i data: ........................................................

Podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:
.................................................................................................................................................

