SP.36-341-01/19

Załącznik nr 1
Dane Wykonawcy/Lidera Konsorcjum:
Nazwa…………………………………………………………..………………………...…………………..……
Adres…………………………………………………………….…………………………………………………
telefon…………………………………………………...………...………………………………………………
fax…………………………………………………………………..………………………………………………
e-mail ………………………………………………………..…………………………………………………….

Członek Konsorcjum/Członkowie:
Nazwa………………………………………………………………..…………………...………………….……
Adres…………………………………………………………………………….…………………………………
telefon……………………………………………………………...……………...………………………………
fax…………………………………………………………………………………..………………………… ..…
e-mail ………………………………………………………………………..…………………………………….
OFERTA
Na realizację zadania:
„Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie zestawów obiadowych do stołówki
szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej
Europy w Tychach w okresie od 3.09.2019r. do 24.06.2020r.”
Placówka

Szacunkowa
ilość
posiłków

Cena
jednostkowa
netto jednego
posiłku

Cena
jednostkowa
brutto
jednego
posiłku

Cena oferty brutto
(iloczyn
kolumny
2 i 4)

1

2

3

4

5

Szkoła Podstawowa
nr 36 im. Narodów
Zjednoczonej
Europy w Tychach

52500

Ceną oferty brutto jest iloczyn ceny jednostkowy brutto jednego posiłku i szacunkowej ilości posiłków.
Słownie cena oferty brutto ........................................................................................................................
W tym VAT ( zł ) …………………………………………………………………………………………………
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Placówka

1

Udział
procentowy
produktów
ekologicznych

Udział
procentowy
produktów
ekologicznych

Udział
procentowy
produktów
ekologicznych

w I grupie
produktów nabiał %

w II grupie
produktów mięso %

2

3

w III grupie
produktów –
owoce i
warzywa %
4

Średni udział procentowy
w poszczególnych grupach
produktów

5

Szkoła
Podstawowa
nr 36 im.
Narodów
Zjednoczonej
Europy w
Tychach

Doświadczenie dietetyka
lub technologa
żywienia
zbiorowego
wyznaczonego
do
przygotowania
jadłospisu
zgodnie
z wymaganiami stosowanymi w ramach
żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży
w jednostkach systemu oświaty

……………………………… lat
(należy wpisać liczbę lat doświadczenia)
Zamawiający dopuszcza sumowanie umów,
świadectw pracy, przy czym 1 rok = 12 miesięcy

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Od 03.09.2019r. do 24.06.2020r.
WARUNKI PŁATNOŚCI: 21 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu
Oświadczam, iż wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego
obowiązku

podatkowego

zgodnie

z

przepisami

o

podatku

od

towarów

i

usług

(art. 91 ust. 3a ustawy Pzp).
W przeciwnym przypadku do oferty należy dołączyć oświadczenie zawierające potwierdzenie,
iż wybór niniejszej oferty rodzić będzie u zamawiającego obowiązek podatkowy zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług ze wskazaniem nazwy (rodzaju) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku
podatkowego oraz wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku i wartości
tego podatku.

Strona: 2/3

SP.36-341-01/19

Oświadczam, iż strony nr od …… do …… zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a zasadność
ich zastrzeżenia wskazuję w następujących dokumentach:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Wykaz dostaw/usług powierzonych podwykonawcom
……………………………………………………………………………………………………………………….
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. *
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 )

……….............................
miejscowość i data

…………………………………………………
pieczęć i podpis uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania
w jego imieniu.
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