
     

 

                                                                                                       ZAŁĄCZNIK Nr 1 
                          
                                                                                                                                                         
..................................................................                                                             ....................................................... 
              nazwa i siedziba oferenta                                                                                   miejscowość/data 
 
 

O F E R T A 
 

Gmina Tczów 
Tczów 124, 26-706 Tczów 

 
Przystępując do przetargu ogłoszonego przez Gminę Tczów, oferujemy wykonanie zadania: 
„Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Gminnego w Tczowie 
w ramach projektu „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Tczów” 
 
ZA CENĘ  OFERTY  OGÓŁEM  BRUTTO...............................zł 
 
słownie...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................zł 

w tym : 
Część 1 – dostawa pieczywa 

 
Cena netto ………………………………………………………..zł     

słownie:……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. zł  

Stawka podatku VAT .........%, wartość podatku VAT:  ...................................................  zł 

Stawka podatku VAT .........%, wartość podatku VAT:  ...................................................  zł 

Stawka podatku VAT .........%, wartość podatku VAT:  ...................................................  zł 

Cena brutto:.............................. ………………………………PLN  

(słownie:.......................................................................................................................................... 

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

 

Część 2 – dostawa mięsa i jego podrobów oraz wędlin 
 

Cena netto ……………………………………………………..zł     

słownie:……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. zł  

Stawka podatku VAT .........%, wartość podatku VAT:  ...................................................  zł 

Stawka podatku VAT .........%, wartość podatku VAT:  ...................................................  zł 

Stawka podatku VAT .........%, wartość podatku VAT:  ...................................................  zł 

Cena brutto:.............................. ………………………………PLN  



     

 

(słownie:.............................................................................................................................................

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

 

Część 3 – dostawa produktów spożywczych (ogólnych) 
 

Cena netto ……………………………………………………..zł     

słownie:……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. zł  

Stawka podatku VAT .........%, wartość podatku VAT:  ...................................................  zł 

Stawka podatku VAT .........%, wartość podatku VAT:  ...................................................  zł 

Stawka podatku VAT .........%, wartość podatku VAT:  ...................................................  zł 

Cena brutto:.............................. ………………………………PLN  

(słownie:.............................................................................................................................................

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

 

Część 4 – dostawa owoców i warzyw 

 

Cena netto ……………………………………………………..zł     

słownie:……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. zł  

Stawka podatku VAT .........%, wartość podatku VAT:  ...................................................  zł 

Stawka podatku VAT .........%, wartość podatku VAT:  ...................................................  zł 

Stawka podatku VAT .........%, wartość podatku VAT:  ...................................................  zł 

Cena brutto:.............................. ………………………………PLN  

(słownie:.............................................................................................................................................

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

 

Część 5 – dostawa produktów nabiałowych 

 

Cena netto ……………………………………………………..zł     

słownie:……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. zł  

Stawka podatku VAT .........%, wartość podatku VAT:  ...................................................  zł 

Stawka podatku VAT .........%, wartość podatku VAT:  ...................................................  zł 

Stawka podatku VAT .........%, wartość podatku VAT:  ...................................................  zł 



     

 

Cena brutto:.............................. ………………………………PLN  

(słownie:.............................................................................................................................................

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

 

 

Część 6 – dostawa produktów mrożonych 
 

Cena netto ……………………………………………………..zł     

słownie:……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. zł  

Stawka podatku VAT .........%, wartość podatku VAT:  ...................................................  zł 

Stawka podatku VAT .........%, wartość podatku VAT:  ...................................................  zł 

Stawka podatku VAT .........%, wartość podatku VAT:  ...................................................  zł 

Cena brutto:.............................. ………………………………PLN  

(słownie:.............................................................................................................................................

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

 

zgodnie z załącznikiem do umowy. 
 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń. 
Ponadto otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty .    
2. Deklarujemy ciągłe dostawy produktu  umożliwiające  utrzymanie  minimalnego dziennego 
zapasu.  
3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.  
4. Podwykonawcom powierzymy następujące części zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
5. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą, a w przypadku wygrania  
przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy.       
6. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wygrania przetargu, 
do zawarcia umowy na w/w warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
7. Do niniejszej oferty dołączamy wszystkie wymagane dokumenty. 
8. Oferta zawiera ……..… ponumerowane strony.  
 
 

                                              .....................................................................................                                                                                                  
                                                                                      /Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/  


