
Załącznik nr 1 do SIWZ  
 

 
  
 

 
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

19-230 Szczuczyn 

ul. Kilińskiego 42 

FORMULARZ  OFERTOWY 

 
I. Dane dotyczące wykonawcy: 

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

(pełna nazwa wykonawcy, adres siedziba) 
 
Nr TEL. …………………………………....……………………… email..................................................................................... 

Nr FAX (na który ma być przesyłana korespondencja) ………………………….………………..…………………..........…………... 

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego                    

w Szczuczynie” SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ na niżej 

wymienione części : 

 

II. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: 

CZĘŚĆ Nr 1.: Dostawa artykułów ogólnospożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Szczuczynie.  

Według załącznika nr 2.1 

Wartość netto ............................................................................ zł  

Wartość netto słownie: ........................................................................................................................................... 
 

 

 

 

Wartość brutto ............................................................................ zł  

Wartość brutto słownie: ........................................................................................................................................... 

 
CZĘŚĆ Nr 2.: Dostawa warzyw i owoców do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie.  

Według załącznika nr 2.2 

Wartość netto ............................................................................ zł  

Wartość netto słownie: ........................................................................................................................................... 
 

 

 

 

Wartość brutto ............................................................................ zł  

Wartość brutto słownie: ........................................................................................................................................... 

 

CZĘŚĆ Nr 3.: Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i podobnych produktów do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Szczuczynie.  

 Według załącznika nr 2.3 

 
 
 
 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 



Wartość netto ............................................................................ zł  

Wartość netto słownie: ........................................................................................................................................... 
 

 

 

 

Wartość brutto ............................................................................ zł  

Wartość brutto słownie: ........................................................................................................................................... 

 
CZĘŚĆ Nr 4.: Dostawa mrożonek do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie.  

Według załącznika nr 2.4 

Wartość netto ............................................................................ zł  

Wartość netto słownie: ........................................................................................................................................... 
 

 

 

 

Wartość brutto ............................................................................ zł  

Wartość brutto słownie: ........................................................................................................................................... 

 

CZĘŚĆ Nr 5.: Dostawa pieczywa do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie.  

 

Według załącznika nr 2.5 

Wartość netto ............................................................................ zł  

Wartość netto słownie: ........................................................................................................................................... 
 

 

 

 

Wartość brutto ............................................................................ zł  

Wartość brutto słownie: ........................................................................................................................................... 

 

CZĘŚĆ Nr 6.: Dostawa nabiału do stołówki szkolnej  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie.  

 

Według załącznika nr 2.6 

Wartość netto ............................................................................ zł  

Wartość netto słownie: ........................................................................................................................................... 
 

 

 

 

Wartość brutto ............................................................................ zł  

Wartość brutto słownie: ........................................................................................................................................... 

 

Oświadczam, że: 

1. Akceptuję wymóg wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia 02.09.2019 do dnia  31.08.2020 r. 

2. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin 

składania ofert.  

3. Oświadczamy, że załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń                                

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 

5. Szczegółowy wykaz cen asortymentu wykazany jest w załączniku stanowiącym integralną część oferty. 

6. Ceny brutto są cenami sprzedaży (zawierają podatek VAT) i uwzględniają dowóz artykułów do Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że swoje dane osobowe udostępniamy dobrowolnie w celu uczestnictwa w procesie zamówień 

publicznych realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie i mamy prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz ich poprawiania.  



8. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ………… do ………… informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity 

Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję 

skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) w oparciu o 

następujące uzasadnienie:  

(Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia okoliczności zastrzeżenie części oferty, jako tajemnicy przedsiębiorstwa w 

sposób obiektywny i wyczerpujący w oparciu o przesłanki wskazane w art. 11 ust. 4 ustawy wskazanej powyżej): 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA 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 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), dalej „RODO”, informuję, że: 

 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Szczuczynie, ul. Kilińskiego42, 19-230 Szczuczyn;  
2) Dane kontaktowe: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 42, 19-230 Szczuczyn, telefon: 

86 272 50 32, e-mail: spszczuczyn@o2.pl;  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

prowadzeniem niniejszego postępowania;  
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;  
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących 

archiwizacji;  
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;  

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  
b) na  podstawie  art.  16  RODO  prawo  do  sprostowania  Pani/Pana  danych  osobowych  

(skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania, zmianą postanowień 
umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników),  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO  
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego),  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  
RODO; 

 

9) nie przysługuje Pani/Panu:  
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
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WYKAZ WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY  
 
Załącznikami do mojej oferty są:  

1. ……………………………………………………………….   

2. ……………………………………………………………….   

3. ……………………………………………………………….   

4. ……………………………………………………………….   

5. ……………………………………………………………….   

6. ……………………………………………………………….   

7. ……………………………………………………………….   

8. ……………………………………………………………….   

               ................................................................... 
Podpisy osób uprawnionych do składania 
 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 


