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FORMULARZ  OFERTY 

 

Nazwa Wykonawcy  

Adres:   

TEL./FAX:  

e-mail:  

REGON:  

NIP:  

 
składa ofertę na dostawę mięsa, wędlin oraz drobiu, w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia 

publicznego na:  

„Zakup wraz z dostawą mięsa i drobiu oraz wędlin  dla Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w 
Żerkowie” 
 
Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za następującą cenę ofertową brutto: 
 
………………………………………….…………………………………………….. zł brutto  
 
wg następującego wyliczenia cen jednostkowych, niezmiennych w czasie obowiązywania całej umowy: 
 
 

Lp. Asortyment 
J. 
m. 

Ilość Opis 
Cena 

jednostkowa 
netto 

VAT 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1 Baleron gotowany kg 15 zawartość mięsa 
wp. 67%           

2 Boczek duński parzony kg 120 zawartość mięsa 
wp. 82%           

3 Boczek paski parzony kg 250 zawartość mięsa 
wp. 88%           

4 Boczek surowy bez 
żeber 

kg 20   
          

5 Filet z indyka kg 40   
          

6 Filet z kurczaka kg 2500   
          

7 Golonka kg 500   
          

8 Karczek b/k luz kg 1200   
          

 

 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 



9 Kaszanka  kg 50 mięso wp. 20%; 
kasza gryczana 
20%; wątroba 
wp. 8%           

10 Kiełbasa biała 
delikatesowa  

kg 50 zawartość mięsa 
wp. 71%           

11 Kiełbasa jałowcowa  kg 20 mięso wp. 88%; 
mięso wołowe 
6%           

12 Kiełbasa podwawelska kg 120   
          

13 Kiełbasa śląska kg 500 zawartość mięsa 
wp. 81%           

14 Kiełbasa zwyczajna  kg 200 mięso wp. 46%; 
mięso wołowe 
16%           

15 Kości schab kg 100   
          

16 Kurczak świeży kg 200   
          

17 Łopatka kg 2000   
          

18 Parówka cienka we folii kg 400 zawartość mięsa 
wp. 71%; 
długość: 18cm           

19 Paluszki śląskie kg 120 zawartość mięsa 
wp. 75%; 
długość: 25cm           

20 Polędwica sopocka  kg 200 zawartość mięsa 
wp. 65%           

21 Polędwica wołowa kg 40   
          

22 Polędwiczki wieprzowe kg 200   
          

23 Porcja rosołowa z 
kurczaka 

kg 1000   
          

24 Salami  kg 50 zawartość mięsa 
wołowego 72%           

25 Salceson wiejski kg 50 zawartość mięsa 
wp. 65%           

26 Schab b/k kg 1000   
          

27 Schab z pieca  kg 50   
          

28 Skrzydełka z kurczaka kg 100   
          

29 Pasztet wiejski kg 50   
          

30 Smalec staropolski  kg 100 do 
wyprodukowania 
100g produktu 
użyto 66g 
tłuszczu wp. i 
52g mięsa wp.           

31 Szynka wiejska kg 200 zawartość mięsa 
wp. 77%           

32 Szynka gotowana  kg 100 zawartość mięsa 
wp. 67%           

33 Szynka konserwowa kg 300 zawartość mięsa 
wp. 61%           

34 Udka kacze  kg 40   
          

35 Udka z kurczaka kg 2000   
          

36 Wątróbka drobiowa kg 30   
          



37 Wołowina b/k kg 200   
          

38 Żeberka paski ekstra kg 200   
          

Razem   
          

 
 
 
Wykonawca oświadcza, że: 

1. Cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z prawidłową  realizacją zamówienia. 
2. Zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz z załącznikami stanowiącymi jej 

integralną część oraz (jeżeli wpłynęły zapytania od wykonawców w terminie przewidzianym do ich 
składania) wyjaśnieniami złożonymi przez Zamawiającego na pytania, które wpłynęły w trakcie 
prowadzonego postępowania i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń. 

3. Uważa się  związany niniejszą ofertą na czas wskazany w  SIWZ. 
4. W przypadku wyboru oferty zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze 

umowy, załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie określonym 
przez Zamawiającego. 

5. Przedmiot umowy zobowiązuje się wykonać: 
     a)  we własnym zakresie 
     b) korzystając z usług podwykonawcy *  

*niepotrzebne skreślić 
W sytuacji zaznaczenia, iż Wykonawca będzie korzystać z usług podwykonawców, Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz elementów przedmiotu zamówienia, które Wykonawca 
zamierza powierzyć do realizacji podwykonawcom wraz z podaniem firm (nazw) podwykonawców. 

 
6. Oświadczam, iż będę/nie będę polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,  
     osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów* 

     *niepotrzebne skreślić 
 
7. Oświadczam(my), iż niniejszą ofertę składam(my) jako właściciel (właściciele) firmy/osoba (osoby) 

reprezentująca właściciela/osoba(osoby) reprezentujące podmiot *  
     *niepotrzebne skreślić 
 
     W przypadku złożenia oferty przez osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę należy do oferty       

     dołączyć dokument, który potwierdza możliwość reprezentacji (np. pełnomocnictwo, KRS).  

 

Termin wykonania, warunki gwarancji,  płatność – zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

Jako załączniki do niniejszej oferty składamy: 

1) .......................................................... 

2) .......................................................... 

3) .......................................................... 

4) .......................................................... 

5) .......................................................... 

 
                                                                        ………………………………………………................................................................ 
        (Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 


