
Załącznik nr 1
...........................................

(miejscowość i data)
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego
pod Nr KRS: ......................................................................................
lub wpisany do ewidencji działalności gospodarczej,
prowadzonej przez………………………………………………….
pod Nr .............................z dnia .......................................................
REGON………………………….NIP……………………………..
telefon ............................... faks ......................................................

O F E R T A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

Odpowiadając na zapytanie o cenę na usługę pn.:  ,,Przygotowanie paczek żywnościowych  dla
podopiecznych  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Izabelinie,  w  miesiącu  
grudniu 2020 r.”
1.  Oferujemy  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  objętym  specyfikacją  istotnych
warunków zamówienia za cenę:

Cena brutto jednej paczki     ................................................................................................ zł.

Słownie .................................................................................................................................

w tym:

cena netto ........................................................................

należny podatek ……………..…. % VAT ................................................

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń
oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
3. Oświadczamy, że przyjmujemy warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu.
 

(podpis Oferenta lub podpis 
            osoby/ osób uprawnionej /ych

do reprezentowania Wykonawcy)
 



OŚWIADCZENIE

Składając swoją ofertę na realizację usługi pn.
,, Przygotowanie paczek żywnościowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Izabelinie, w miesiącu: grudniu – 2020 r.

-  oświadczam, że  posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,
-  oświadczam,  że  dysponuję  odpowiednim  potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi
do wykonania niniejszego zamówienia,
-  oświadczam, że  znajduję się w sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej zapewniającej  wykonanie
zamówienia.

...................................., dnia .....................................
.

(podpis osoby/ osób uprawnionej /ych
do reprezentowania Wykonawcy)



(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

w zakresie wypełnienia obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 
art. 14 RODO

Składając ofertę do zapytania ofertowego na:

„Przygotowanie paczek żywnościowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Izabelinie, w miesiącu: grudniu  – 2020 r.”

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

………………………….. dnia ………….... roku

…………………………….......
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

1)  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).

* 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)

……………………………………
(data i podpis Kierownika)



Zestawienie produktów żywnościowych świątecznych jedną paczkę

Lp. Nazwa towaru
Cena
brutto

za sztukę

Ilość
sztuk

Łącznie kwota
 zł brutto

1. Pierogi wigilijne 7
2. Krokiety z kapustą i grzybami 4
3. Kapusta wigilijna 0,5 kg
4. Ryba smażona 200 g
5. Barszcz czerwony 0,5 l
6. Śledzie w oliwie 400 g
7. Makowiec 0,5 kg

Łącznie:

Każdy produkt powinien być hermetycznie zapakowany i opatrzony w datę przydatności do 
spożycia, spakowany w torbę lub karton.


