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FORMULARZ OFERTOWY 

 
Przedmiot zamówienia: 
„Przygotowywanie i dostawa posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci uczęszczających do nowo 
powstającego oddziału przedszkolnego przy ul. Długiej 11 w Trzebiatowie”. 
 
DANE WYKONAWCY:  
Pełna zarejestrowana nazwa: ……………………………………………………………….…………...…… 
Adres : .....................................................................................................................................................             
NIP……………………………………..…               REGON……………………….……………….……. 
telefon: …………………………………..           fax.: ……………………………………….………… 
konto e-mail: ……………………………. 
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi 

w „Zapytaniu ofertowym” z dnia 06.08.2020 r., za wynagrodzenie całkowite wynikające z poniższej 
kalkulacji: 
 

Lp. Nazwa zestawu 
Cena jednostkowa 

(brutto) za 1 zestaw 

Maksymalna ilość 
zestawów w całym okresie 

realizacji umowy1 

Łączna wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 

/kol. 3 x kol. 4/ 

1. I Śniadanie +  II śniadanie  

6 048 

 

2. Obiad – dwudaniowy + napój   

3. Podwieczorek   

 
SUMA /łącznie jeden zestaw 

całodzienny/ = 
 SUMA /łącznie w całym 

okresie realizacji umowy / = 
 

 
 
Łączne, maksymalne wynagrodzenie wykonawcy (wynikające z powyższej kalkulacji): ...………..zł 

(słownie złotych: ………………………………...………………………...………………………...), 

w tym należny podatek VAT. 

                                                
1 Wynikająca z kalkulacji: 24 dzieci x 21 dni w miesiącu x 12 miesięcy = 6 048 zestawów 

Załącznik nr 1.1 
do „Zapytania ofertowego” 

 

Projekt ,,Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów – Oddział III”  
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020 
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2. W celu uzyskania punktów w poza cenowym kryterium oceny ofert – „ASPEKTY 
SPOŁECZNE”, oświadczam, że zatrudnię osobę/osoby z grupy społecznie marginalizowanej2, na cały 
okres realizacji umowy, w wymiarze łącznym godzin tygodniowo, wszystkich tych osób (zaznaczyć 
właściwe): 

 nie zatrudnię osoby/osób z grupy społecznie marginalizowanej, lub zatrudnię w wymiarze mniejszym niż 17,5 godziny 
tygodniowo; 

  nie mniejszym niż 17,5 godzin tygodniowo; 
  nie mniejszym niż 35 h godzin tygodniowo 

 
W przypadku nie zaznaczenia żadnej powyższej pozycji lub zaznaczeniu kilku pozycji jednocześnie, Zamawiający 
uzna, że Wykonawca nie zatrudni osoby /osób z grupy społecznie marginalizowanej, lub zatrudni w wymiarze 
mniejszym niż 17,5 godziny tygodniowo.  
 

3. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu 
składania ofert. 

4. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 
Nazwisko, imię ............................................................... Telefon..................................................... konto 
e-mail: ……………………………….….….…… Fax........................................................... 

5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.4 
 

6. Do oferty załączam: 
 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1.2 
 ………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………… 

                                                
2 Do grupy osób społecznie marginalizowanych, których dotyczy niniejsze kryterium oceny ofert, Zamawiający wskazuje: 
- osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy 
- młodociane, o których mowa w przepisach prawa pracy, zatrudnionego / zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego  
- osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 
3 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
4 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
 
 
 
................................... , dn. ..........................................    
(miejscowość, data) 
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Załącznik nr 1.2 
do „Zapytania ofertowego” 

 
 
 
.............................................................. 
     pieczęć z nazwą (firmą)  i adresem Wykonawcy  

Przedmiot zamówienia: 
„Przygotowywanie i dostawa posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci uczęszczających do nowo 
powstającego oddziału przedszkolnego przy ul. Długiej 11 w Trzebiatowie”. 
 

 
 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na usługi cateringu jw., świadomy 
odpowiedzialności karnej z tytułu składania fałszywych oświadczeń (w szczególności na podstawie art. 297 
kodeksu karnego), oświadczam, że: 

1. spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone w punkcie 4. ppkt 1) i 2) zapytania 
ofertowego, tj.: 

a) posiadam dokument potwierdzający dysponowanie pojazdem do transportu żywności, 
zatwierdzonym przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną; 

b) posiadam ważną decyzję o zatwierdzeniu zakładu oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru 
zakładów nadzorowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. 

c) dysponuję osobą posiadającej uprawnienia dietetyka, która będzie przygotowywać 
i zatwierdzać jadłospisy; 

d) posiłki przygotowywane są przez osoby posiadające aktualne badania lekarskie do pracy 
z żywnością.  
 

2. nie podlegam wykluczeniu, na podstawie punktu 4 ppkt 3) zapytania o cenę. 
 

W celu zawarcia umowy, zobowiązuję się dostarczyć zamawiającemu kopie potwierdzone za 
zgodność z oryginałem (przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy) dokumentów, o których 
mowa w punkcie 1 lit. a), i b). 
 
 
 
................................... , dn. ..........................................    
(miejscowość, data) 


