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AG.26.2.21/4.2020           załącznik nr 1 

 

 

 

………………………… 

Pieczęć firmy, NIP 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu 

ul. Kopernika 3 

39 – 400 Tarnobrzeg 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH  

DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE 
 

I Dane dotyczące wykonawcy: 
 

Nazwa…………………………………………………………………………… 

Siedziba…………………………………………………………………………... 

nr telefonu/faksu………………………………………………………………… 

nr NIP……………………………………………………………………………. 

nr REGON……………………………………………………………………….. 

www……………………………………………………………………………… 

e-mail……………………………………………………………………………... 
 
 

II Dane dotyczące zamawiającego: 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

ul. Kopernika 3 

39-400 Tarnobrzeg 

 
 

III Zobowiązania wykonawcy: 
 

1. Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodny z poniższą tabelą: 
 

artykuły  mleczarskie (wielkość zamówienia i asortyment może ulec zmianie) 
 

Ogółem cena ofertowa za dostawę niżej wymienionych produktów wynosi: 

 

1) cena netto…………………………………………………………………..zł 

 

2) podatek VAT……………………………………………………………….zł 

 

3) cena brutto…………………………………………………………………...zł 

 

4) słownie cena brutto…………………………………………………………..zł 
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L.p. 

Nazwa towaru artykułu 

(podane w treści nazwy 

pochodzenia art. nie są 

bezwzględnie obowiązujące, 

dopuszcza się art. równoważne 

jakością lub lepsze ) 

J.m. Ilość 

Cena 

jedno-

stkowa 

netto 

(zł) 

Wartość 

netto (zł) 

Stawka 

podatku 

VAT 

(%) 

Wartość 

podatku 

VAT (zł) 

 

cena 

jedn.   

brutto 

Wartość 

brutto 

(zł) 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8-  -9- 

1 Mleko 3,2%   Litr 110       

2 
Margaryna roślinna 
500g 

szt 60       

3 
masło śmietankowe 
extra 200g Szt 170       

4 Margaryna Palma 250g Szt 10       

5 twaróg półtłusty Kg 65       

6 ser żółty Kg 12       

7 Kefir 400 ml Szt 100       

8 Śmietana 22% Litr 280       

9 Śmietana 30%  Litr 80       

10 Śmietana 18% 300g szt 100       

Razem:         

 

 

IV. Oświadczam, że akceptuję: 

 

1) warunki zamówienia określone w formularzu „zapytanie ofertowe” wraz z załącznikami; 

2) Proponowany przez zamawiającego wzór umowy (proszę zaparafować każdą stronę) 

 

V. Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Oświadczam, że nie otwarto wobec mojej firmy likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. 

 

VI. Dodatkowe zobowiązania: w sprawie podpisania umowy należy skontaktować się  

 z: ………………………………………………………………………………… 

 

VII. Oświadczam, że:  

nie jestem powiązany(a) osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, a zatem nie zachodzi 

konflikt interesów i brak wzajemnych powiazań między mną a Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego 

lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

c) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

……………………………   

     

                                                                                    /data, podpis i pieczęć wykonawcy/ 


