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Nr sprawy: 341-4/2010 
 
 

FORMULARZ  OFERTY  WYKONAWCY 
W  TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO 

 
 
 
Dane dotyczące wykonawcy : 
 
Nazwa .......................................................................................................................................... 
 
Siedziba ....................................................................................................................................... 
 
nr telefonu/fax ............................................................................................................................ 
 
nr NIP .......................................................................................................................................... 
 
nr Regon ...................................................................................................................................... 
 
  
 
Dane dotyczące Zamawiającego: 
 
Samorządowy Zespół Szkół w Kostkowie 
ul. Księdza Galasa 1 
84-252  Zamostne 
 
 
Zobowiązania wykonawcy: 
W odpowiedzi na ogłoszony w trybie przetargu nieograniczonego, przetarg  na „Dostawę artykułów 
spożywczych, pieczywa, mięsa, warzyw, nabiału, ryb do stołowki szkolnej Samorzadowego 
Zespołu Szkół w Kostkowie''. 
 

 1. Oferujemy wykonanie dostaw objętych otrzymaną specyfikacją istotnych warunków         
     zamówienia za cenę brutto ................................................. zł. zgodnie z załączonym  
     formularzem cenowym oferty (załączniki 5-11) 
 
2. Wartość brutto oferty jest ceną dla artykułów:........................................ (zaznaczyć nr załącznika/ów) 

 Załącznik nr  5  -  załącznik cenowy dla art. warzywa i owoce 

 Załącznik nr  6  -  załącznik cenowy dla art. nabiał 

 Załącznik nr  7  -  załącznik cenowy dla art. drób 

 Załącznik nr  8  -  załącznik cenowy dla art. mięso i wędliny 

 Załącznik nr   9 -  załącznik cenowy dla art. artykuły sypkie 

 Załącznik nr 10 -  załącznik cenowy dla art. ryby 

 Załącznik nr 11 -  załącznik cenowy dla art. pieczywo 
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3. Warunki płatności : 
      Przelewem na konto Dostawcy w terminie 30 dni od otrzymania faktury. 
 
Oświadczam że : 
1. Spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu. 

 
2.  Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń. 
 
3. Akceptujemy bez zastrzeżeń wszystkie warunki umowy, której projekt stanowi integralną część 

SIWZ. 
 
4. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania 

umowy na warunkach zawartych w SIWZ i w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
5. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni,  
 
Załącznikami do oferty są następujące dokumenty” 
 
1. ................................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................................. 

 3. .................................................................................................................................................. 
 4. .................................................................................................................................................. 
 5. .................................................................................................................................................. 
 6. .................................................................................................................................................. 
 7. .................................................................................................................................................. 
 8. .................................................................................................................................................. 
 9. .................................................................................................................................................. 
10. ................................................................................................................................................ 
11. ................................................................................................................................................ 
Zastrzeżenie wykonawcy 
 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione : 
 
...................................................................................................................................................... 
 
 

 
                                                                              -------------------------------------------------- 

                                                                                               ( imię i nazwisko ) 
                                                                            podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 
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Załącznik nr 1 
 
 
   Nr sprawy: 341-4/2010 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 

 
Ja /imię i nazwisko/....................................................................................................................... 

reprezentując firmę /nazwa firmy/................................................................................................ 

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam , że 

wykonam nieodpłatny transport produktów spożywczych na miejsce własnym samochodem dostawczym spełniającym 

wymagania Terenowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.   

 

 

............................................, dnia........................2010r. 

        

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

Podpis osoby uprawnionej do     
reprezentowania wykonawcy 
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                                                                                                                                                                        Załącznik nr 2 
 
Nr sprawy:341 – 4/201      

 
OŚWIADCZENIE 

 
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

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

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

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

Adres Wykonawcy* .......................................................................................................................................................... 

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

Telefon*....................................................... Faks* ......................................................... 

* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy-Pełnomocnika 
 
Oświadczam/Oświadczamy**, że spełniam/łącznie spełniamy** warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa artykułów 
spożywczych, pieczywa, mięsa, warzyw, nabiału, ryb do stołówki szkolnej Samorządowego Zespołu Szkół 
w Kostkowie” dotyczące: 

 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa     nakładają 

obowiązek ich posiadania, 

 posiadania wiedzy i doświadczenia, 

 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

** niepotrzebne skreślić 

 

...................................................... ...................................................................... 
miejscowość, data podpis i pieczątka Wykonawcy/Wykonawcy-Pełnomocnika 
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                                                                                                                                                                Załącznik nr 3 
 
 
Nr sprawy:341 – 4/2010                                                                                                                    

OŚWIADCZENIE 
 
Nazwa Wykonawcy*: ...................................................................................................................... 

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

Adres Wykonawcy* .................................................................................................................... 

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

Telefon* ....................................................... Faks* ......................................................... 

* W przypadku oferty składnej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa 
niniejsze oświadczenie oddzielnie. 
 
 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest  „Dostawa artykułów 

spożywczych, pieczywa, mięsa, warzyw, nabiału, ryb do stołówki szkolnej Samorządowego Zespołu Szkół 

w Kostkowie”  

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 24 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, 

poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 

1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706). 

 

Treść art. 24 ust. 1 ustawy 
„Art. 24. 1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli 
szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania  

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku 
upadłego, 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
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korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego, 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 

 
 
 

...................................................... ...................................................................... 
miejscowość, data podpis i pieczątka Wykonawcy 

 
 
 
 


