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Załącznik nr 2 do SIWZ
pieczęÓ adresowa Wykonawcy

Dane Wykonawcy:

/Ir{azwa firmy /

/dokładny adres/

/nr wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej inzrwa organu ewidencyjnego -
dotyczy wykonawców wpisanych do EDG /

/adres do doręczeń - jeżeli inny niż powyżej/

Itelefonl

/T'Ax na który zamawiający ma przesyłać korespondencję/

/adres e-maiV

REGON ljeże|i posiada/

NIP ..........

Osoba do kontaktu

FORMULARZ OFERTY

Zespół Ekonomiczno Administracyjny
Szkół w Goździe
ul. Radomska 7 ,26 _ 634 Gózd

odpowiadaj ąc nazaptoszenie do złoŻęniaoferty w postępowaniu prowadzonym w

trybie prr.i*g,, nióogranicźon.go zgodnie zprzepisami ustawy z dnia29 stycznta2}}  r.

Piawo_zamóńeń p.'ńi.''ry.h ( Dz. łJ . z 2OI0 r., Nr 1 13, poz. 7 59 ze zmian- ), którego

przedmiotem jest : ,, Dostawa mięsa i wędlin dla potrzeb stołówki szkolnej przy Zespole

śzkół w Goździe i Zespole Szkół w Kuczkach Kolonii'o, oświadczamy Z

1. oferujemy realizacjęprzedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami

i postanowieniami ziwartymi w Specyfikacj i Istotnych Warunk ow Zamowienia za

całkowitącenę brutto :

PLN;
( słownie
w- tym:

':'1

cena netto



I

!

Przedmiot zamówienia ; Mięso i wędliny

Lp. Rodzaj artykułu Jedn.
miary

Ilość Cena
brutto

za ieden kg

WartoŚć brutto
(kol.4 x kol.5 )

= kol. 6

I ) 3 4 3 6

Łopatka wieprzowa b/k kg 2400

Ż. Zębęrka wieprzowe kg 700

6, Boczek wędzony kg 100

7. Schab b/k kg 250

8. Kiełbasa zv,,ryczajna kg 250

9. Kiełbasa wiejska kg 250

10. Kurczak kg I 100

l1 Filet z piersi kurczaka kg 1 150

14. Wołowina zlk (szponder) kg 80

15. Wołowina zk (t ozbr ate|) kg BO

16. Indyk _ II kl. mięso
drobne

ke 250

17, Słonina kg 1s0

18. Smalec kg 100

t9. Flaki wołowe kg 300

Ż0' Szynka b/k wiePrzowa kg 80

21.
Karczek wiePrzowY b/k kg 250

22. Wołowina qulaszowa kg 550

23. Boczek surowy ke 25

24 Wołowlna szynka b/k ke 100

25 Kurczak drobnY b/k
kg 250

WARTOŚC BRUTTOR \ZEM
vAT ... o

Wartość netto razem



2. oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach okreŚlonych w Specyfikacji
Istotnych WanrŃów Zamówtenla,w szczególności w Szczegółowym opisie Przedmiotu
Zanówięnl,a or az Warunkow Umowy'

3. Przedmiot zamówienie zostanie wykonany w terminię od dnia podpisania umowy
do 30.06.2013 r.

4. oświadczamy, ze w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówieniai rcalizacji przyszłego świadczęnia umownego .

5. oświadczamy, Że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i nię wnosimy do ntej zastrzeŻen.

6. oświadczamy, Że zapoznaliśmy się ze wzotem umowy i nie wnosimy w stosunku do
niego żadnychuwag, aw przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy Llmowę zgodnie
ztp wzorem, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w miejscu i terminie wznaczonymprzęzZarrtavłrującego .

7.Zostaliśmypoinformowani, Żemożemy zgodnie zart'8 ust'3 ustawyPrawo zamówięn
publicznych, przed upływem terminu składania ofert wydziell'Ó z oferty informacje
stanowiące przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
koŃurencj i i zastrzec w odniesieniu do tych informacjt, aby nie były one udostępnione
innym uczestnikom postępowania.

8.oświadczarny, Żejesteśmy zwtryani niniejszą ofertąptzez okres 30 dni od dnia upływu
terminu składania ofeń.

': 
9.Dostawy objęte zamówięni em zarlięrzamy wykonaó sami l przy ldziale podwykonawców*)

Podwykonawcom zamieruamy powierzyć (zlecić) n/w :

1 0. oświad czamy, Że nie wykonywaliśmy Żadny ch czynno ści związany ch z pr zy gotowaniem
niniejszego postępowania o udzielęnie zamówienia publicznego' a w celu sporządzenia
oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności'

1I.WRAZ Z OFERTĄ składam następujące oświadczenia i dokumenty :

dnia...., ........ 2012 roku

(Podpis i pieczęć Wykonawcy/Wykonawców )

Informacia dla Wykonawcv:
Formularz ofeĘ musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania
firmy.

t

* niepotrzebne skreślić


