
  
 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

Zamawiający 

                                                                                       Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 

                                                                                       w Gdańsku 

ul. Tytusa Chałubińskiego 13  

80-807 Gdańsk 

 

 

Dane Wykonawcy 

 

Wykonawca 

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

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

Adres: 

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

NIP: ……………………………………… REGON ………………………………………… 

KRS*/CEiDG*: ……………………………………………. 

Osoba/osoby uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy i podpisania oferty: 

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

……………………………………………………………………………………………… 

Dane teleadresowe:  

Adres e-mail: …………………………………………. 

Numer telefonu: ……………………………………... 

 

Zobowiązanie Wykonawcy 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa produktów spożywczych na potrzeby 

Zespołu Szkół  Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku” 

niniejszym składamy ofertę.  

 

1. Oferujemy wykonanie: 

1.1. części I zamówienia – Mięso, wędliny w zakresie wynikającym ze Opisu przedmiotu 

zamówienia (OPZ) za cenę brutto:  

……………………………………….. złotych  

(słownie: …………………………………………………………………….……………) 

zgodnie z załączonym Formularzem cenowym dla części I zamówienia.*  

1.2. części II zamówienia – Ryby w zakresie wynikającym ze Opisu przedmiotu zamówienia 

(OPZ) za cenę brutto:  



  
 

 

……………………………………….. złotych  

(słownie: …………………………………………………………………….……………) 

zgodnie z załączonym Formularzem cenowym dla części II zamówienia.*  

1.3. części III zamówienia – mrożonki w zakresie wynikającym ze Opisu przedmiotu 

zamówienia (OPZ) za cenę brutto:  

……………………………………….. złotych  

(słownie: …………………………………………………………………….……………) 

zgodnie z załączonym Formularzem cenowym dla części III zamówienia.*  

1.4. części IV zamówienia – pieczywo w zakresie wynikającym ze Opisu przedmiotu 

zamówienia (OPZ) za cenę brutto:  

……………………………………….. złotych  

(słownie: …………………………………………………………………….……………) 

zgodnie z załączonym Formularzem cenowym dla części IV zamówienia.*  

 

------------------------- 
* niepotrzebne skreślić 

 

2. Oświadczamy, że termin realizacji dostawy wynosi …………. dni
1
 robocze od daty złożenia 

zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie wynikającym z zapytania ofertowego. 

4. Oświadczamy, że w oferowanej cenie brutto uwzględnione zostały wszystkie koszty 

wykonania zamówienia, w tym w szczególności podatek od towarów i usług VAT, jak  

i wszelkie inne opłaty, składki i podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu 

zamówienia, wyliczone z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym. 

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, 

przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 19.08.2022 r. 

6. Oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami oraz uzyskaliśmy wszelkie 

informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty; 

2) zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia 

(stanowiącymi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego) i zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych oraz zgodnie 

z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

                                                           
1
   Oferowany termin dostawy nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia, przy czym za dni robocze 

nie uznaje się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy 



  
 

 

7. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 

RODO
2
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu
3
.  

8. Oświadczamy, że niniejsza oferta: 

1) nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*; 

2) obejmuje oddzielny plik zawierający informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz do oferty załączamy 

stosowne uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa.* 

------------------------- 
* niepotrzebne skreślić 
 

9. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*/ małym przedsiębiorstwem*/ średnim 

przedsiębiorstwem*. 

------------------------- 
* niepotrzebne skreślić 

 

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:  

1. …………………………………    3. …………………………………….. 

2. …………………………………    4. …………………………………….. 

 

 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r. 
     (miejscowość)  

 

 

 

 

Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym  przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

 
 

                                                           
2  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) 
3  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) 


