FORMULARZ OFERTOWY - strona 2
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Zespole
Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2021”- część 7, za cenę:
Cena kosztorysowa oferty brutto: …...…….....................….......................……zł
(słownie:………………………………………...................................................………………), w tym:
Termin Płatności za fakturę …………… dni.

PAKIET NR VII
PIECZYWO
NR
KLASYFIKACJI

JEDN.
MIARY

ILOŚĆ

Chleb mazowiecki (1kg)

szt.

5120

Chleb mieszany z mieszanką
zbóż 350g

szt.

50

Chleb mazowiecki (0,6kg)

szt.

20

15811100-7

Chleb razowy (0,7kg)

szt.

3250

15811100-7

Chleb słonecznikowy
420g

szt

100

15811100-7

Chleb cebulowy 500g

szt

20

15811100-7

Chleb blaszka 1 kg

Szt

20

15811400-0

Bułka wyborowa (300g)

szt.

7980

15811400-0

Bułka zwykła (50g)

szt.

3880

15811400-0

Bułka zwykła (80g)

szt.

4690

15811400-0

Bułka maślana (90g) + rogal

szt.

540

szt.

990

szt

60

15811100-7

15812122-4

15811400-0

Drożdżówka 90g ( z serem,
marmoladą, budyniem, toffi,
czekoladą, jagodą ,jabłkiem,
krem-mak )
Bułka maślana z rodzynkami
80g, paluch maślany z
rodzynkami 80g

15811100-7

Bułka grahamka 50g

szt.

200

15811100-7

Bułka alpejka 60g

szt

360

15811400-0

Bułka do hot-doga 80g

Szt

960

15811400-0

Bułka do kebaba, gyrosa
160gr

szt

180

15811400-0

Bułka do hamburgera 80g

szt

180

CENA
JEDN.
NETTO

WARTOŚĆ
NETTO

VAT
(%)

WARTOŚĆ
BRUTTO

15812121-7

Cebularz

szt.

720

15812121-7

Kulebiak z kapustą 90g

szt

180

15812122-4

Pączek

szt.

350

15812121-7

Pizza

szt.

630

15812121-7

Paluch z czosnkiem 70g

szt

180

15812121-7

Zapiekanka 90gr

szt

540

Szarlotka ciasto

kg

30

Ciastka firmowe

kg

20

RAZEM

Proszę przeliczać w gramaturach podanych w pakiecie.
Proszę przeliczać w gramaturach podanych w pakiecie.

Uwaga: Do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena brutto
1. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymogami Zamawiającego określonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć do realizacji podwykonawcom następującą część zamówienia:
………………………………………….. (nie wypełnienie niniejszego punktu oznacza, iż Wykonawca nie zamierza
powierzyć do realizacji podwykonawcom żadnej części zamówienia).
3. Zgadzamy się na warunki zawarte we wzorze umowy oraz zatwierdzamy jego treść.
4. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „FORMULARZU OFERTOWYM” są
kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.
5. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą
wymagane: .....................................................................................................
Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa

.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................
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(pieczęć Wykonawcy)

