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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 6, za cenę:
Cena kosztorysowa oferty brutto: …...…….....................….......................……zł
(słownie:………………………………………...................................................………………), w tym:
Termin Płatności za fakturę …………… dni.

PAKIET NR VI
PRODUKTY MĄCZNE
NR
KLASYFIKACJI

Knedle ze śliwką
Knedle z
truskawkami
Knedle z
twarogiem
Pierogi ruskie
(skład farszu:
twaróg min 40%)
Pierogi ze śliwką

15851000-8

Pierogi z
truskawką
Pierogi ze
szpinakiem
Kluski śląskie

15851000-8
15851000-8

Pierogi z
mięsem(skład
farszu: mięso
wieprzowe z
łopatki min 80%)
Pierogi wiejskie
(skład farszu:
twaróg min 40%)
Pierogi z kapustą
i pieczarkami
Pierogi z
soczewicą
Pierogi lubelskie
z serem na słodko
(skład farszu:
twaróg min 80%)
Naleśniki z serem

JEDN.
MIARY

ILOŚĆ

kg

60

kg

30

kg

60

kg

470

kg

30

kg

30

kg

30

kg

100

kg

200

kg

160

kg

120

kg

90

kg

130

kg

70

CENA JEDN.
NETTO

WARTOŚĆ
NETTO

VAT
(%)

WARTOŚĆ
BRUTTO

15851000-8

15851000-8
15851000-8
15851000-8

15851000-8

15312000-8

15312000-8

15312000-8

Krokiety z
mięsem (skład
farszu: mięso
wieprzowe z
łopatki min 80%)
Krokiety z
kapustą i
pieczarką
uszka z kapustą i
pieczarką
Paszteciki z
kapustą i
pieczarką
Paszteciki z
mięsem (skład
farszu: mięso
wieprzowe z
łopatki min 80%)
Kluski leniwe
Pyzy
ziemniaczane z
mięsem (skład
farszu: mięso
wieprzowe z
łopatki min 80%)
Kopytka
ziemniaczane
Pierogi z
jagodami

kg

20

kg

30

kg

5

kg

30

kg

20

kg

200

kg

60

kg

60

kg

60

RAZEM

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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