
 Załącznik Nr 1 do SIWZ

Nr sprawy ZP 18/2009
 Data    ..................................

OFERTA
(wzór)

na
„Świadczenie usług polegających na zapewnieniu codziennej i kompleksowej obsługi w 

zakresie żywienia pacjentów (średnio 440 osób dziennie) na bazie przyjętych w 
dzierżawę pomieszczeń wraz z utylizacją odpadów pokonsumpcyjnych oraz wywozem 

odpadów komunalnych”

Nazwa Wykonawcy           
  ...................................................................................................................................

Adres Wykonawcy 

ul. ................................................. kod ......- ............... miejscowość .................................................

województwo.........................................  powiat.....................................................

Nr telefonu .........................................................

Nr  faksu .............................................................

NUMER NIP ..................................................... NUMER REGON ..........................................

Nr rachunku bankowego ..................................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym – znak ZP 18/2009 opublikowanego
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr ......................... z dnia ......................... r.

na „Świadczenie usług polegających na zapewnieniu codziennej i kompleksowej obsługi w zakresie 
żywienia pacjentów (średnio 440 osób dziennie) na bazie przyjętych w dzierżawę pomieszczeń wraz z  

utylizacją odpadów pokonsumpcyjnych oraz wywozu odpadów komunalnych”
      oferujemy wykonanie następujących części zamówienia za kwotę:

1. wartość netto ................................................ (słownie: ..........................................................),

2. wartość podatku VAT .................................. (słownie: ..........................................................),

3. wartość brutto ............................................... (słownie: ..........................................................),

4. termin płatności przelew (min. 30 dni) ......................

5. cena  netto za 1 osobodzień żywienia pacjenta  ....................(słownie: .................................),

6. wartość podatku VAT                              ..................... (słownie: ..................................),

7. cena  brutto za 1 osobodzień żywienia pacjenta .................... (słownie: ......................................),

1. Oświadczamy,  ze  zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia  i  nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.



2. Oświadczamy,  że   gwarantujemy  niezmienność  cen  jednostkowych  netto  przez 
okres ................            ( min. 12 ) miesięcy od dnia podpisania umowy.

3.      Oświadczamy, że zgodnie z pkt. VIII  1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
dokonaliśmy wpłaty wadium w 
formie ..................................................................................................................... …......................
W  wysokości:............................................................PLN 
(słownie: ............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................)

        Wadium w formie pieniężnej powinno zostać zwrócone na rachunek bankowy: 
         …......................................................................................................................................................

4    Oświadczany, że dysponujemy odpowiednią liczbą wykwalifikowanego personelu oraz narzędzi i 
sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia.

5. Oświadczany,  że  powierzymy  podwykonawcom  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  części 
dotyczącej  ................................................................................................  /  że  przedmiot  zamówienia 
wykonamy w całości bez udziału podwykonawców.

6. Oświadczenie rejestracyjne:
a. Adres e-mail,  na który  zostanie przesłany poufny identyfikator,  komplet login-

hasło:            ......................................................................................................................... 
b.  Imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionej do składania oświadczeń woli i 

podejmowania zobowiązań w imieniu 
Wykonawcy: ............................................................................................................................................
......................... UWAGA: Jeżeli upoważnienie osoby (osób) wymienionej powyżej nie wynika 
z właściwego rejestru lub wpisu do ewidencji gospodarczej, do niniejszego oświadczenia 
rejestracyjnego należy dołączyć jej pisemne pełnomocnictwo, podpisane przez osobę (osoby) 
wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji gospodarczej.

c. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do otrzymania poufnego identyfikatora 
(kompletu login-hasło) i odpowiedzialnej za jego poufność: 
............................................................................................................................................. 
Imię i nazwisko, telefon osoby (osób) upoważnionej do  kontaktu: 
.............................................................................................................................................

d. Imię  i  nazwisko  osoby  (osób)  posiadającej  bezpieczny  podpis  elektroniczny 
weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem i upoważnionej do sygnowania 
nim  ofert  Wykonawcy,  składanych  w  trakcie  aukcji 
elektronicznej: ........................................................................................................................................
...................... 

7. Oświadczamy, że po wyborze naszej oferty w wyniku aukcji elektronicznej, zobowiązujemy się do 
pisemnego przedłożenia, w terminie 3 dni roboczych od momentu zamknięcia aukcji elektronicznej, 
cen jednostkowych,  uwzględniających ostateczną cenę z aukcji.

8.  Załącznikami do niniejszej oferty są:
a)
b)
c)
d)
e)

............................................................................. 
Podpisy osób uprawnionych 
do reprezentowania oferenta.
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