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FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

 

 

 

Imię i nazwisko osób uprawnionych do składania oświadczeń woli: 

 

 

 

      Adresat: 

       

Gmina Konstantynów Łódzki 
ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki 
NIP: 7311993975  
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Konstantynowie Łódzkim  
ul. Słowackiego11, 95-050 Konstantynów Łódzki 
       

 

OFERTA 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, 

którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 2 ust.1pkt. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na: „Zakup   

i dostawę artykułów ogólnospożywczych  na potrzeby kuchni w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Konstantynowie Łódzkim’’ ul. Słowackiego 11 w okresie od dnia  01.01.2022r. do 

dnia 31.12.2022 r.  

 

 

 

 

 

pieczęć Wykonawcy 



 

 

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia 

• Za cenę netto ……………………………………………………………………………………………. zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… zł),  

podatek VAT o stawce ………………….. % , w kwocie …………………………………………………zł. 

wartość brutto …………………………………..…………………………………………. zł (słownie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………….zł). 

• w terminie do …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Wyrażam zgodę na 14 dniowy termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym. 

3. Udzielam na przedmiot zamówienia rękojmi za wady na okres ………………. m- cy oraz 

gwarancji jakości na okres ……………………………………….. m- cy(jeżeli dotyczy). 

4. Do oferty załączam (np. opis oferowanego przedmiotu, symbol): 

 

 

 

Lp produkt 
jednostka 

miary 
ilość 

cena 
jednostko
wa netto 

cena 
jednostkow

a brutto 

wartość 
brutto (ilość x 

cena 
jednostkowa) 

1. Ananasy w puszce 565 g szt. 7    

2. 
Aromat  do ciast 10 g w typie Delecta  lub 
równoważny szt. 20    

3. Barszcz biały 66 g w typie Winiary lub równoważny  szt. 180    
4. Brzoskwinie w puszce 850 g szt. 7    

5. 
Budyń, różne smaki  60 g w typie Winiary lub 
równoważny szt. 10    

6. Bułka tarta 0,50 kg szt. 212    

7. 
Chrzan  tarty 300 g w typie HEKTOR  lub 
równoważny szt. 20    

8. Cukier kg 335    
9. Cukier puder  0.4 kg szt. 4    

10. 
Cukier waniliowy 32 g w typie Delecta lub 
równoważny szt. 30    

11. 
Cynamon mielony 20 g w typie Marsyl lub 
równoważny  szt. 40    

12. Czekolada biała 80 g w typie Wedel lub równoważna szt. 3    

13. 
Czekolada ciemna, gorzka  90 g w typie Wedel lub 
równoważna szt. 3    

14. Drożdże świeże 100 g szt. 10    



15. Dżemy 280 g w typie Łowicz lub równoważne szt. 10    
16. Fasola Jaś kg 60    

17. 
Galaretka owocowa-różne smaki 75 g w typie 
Winiary lub równoważna szt. 26    

18. 
Gałka muszkatołowa mielona 10 g w typie Marsyl 
lub równoważna szt. 25    

19. Groch łupany kg 40    

20. 
Groszek konserwowy 400 g w typie Bonduelle lub 
równoważny szt. 120    

21. Grzyby  suszone 1000 g kg 1    

22. 
Herbata w saszetkach 200 g w typie JONES lub 
równoważna szt. 20    

23. 
Jogurt owocowy 150 g w typie Jogobella  lub 
równoważny szt. 100    

24. Kakao 110 g w typie Wawel lub równoważne szt. 5    
25. Kasza gryczana kg 80    
26. Kasza jęczmienna kg 90    

27. 
Kawa mielona naturalna 100%, 250 g w typie Tchibo 
Family lub równoważna szt. 10    

28. 
Kawa rozpuszczalna 200 g w typie NESCAFE CLASSIC 
lub równoważna szt. 10    

29. Ketchup 450 g w typie Kotlin lub równoważny szt. 60    

30. 
Koncentrat pomidorowy 30 %, 190 g w typie Łowicz 
lub równowazny szt. 230    

31. 
Kukurydza konserwowa 340 g w typie Bonduelle lub 
równoważna szt. 100    

32. 
Kwasek cytrynowy 20 g w typie Marsyl lub 
równoważny szt. 170    

33. Liść laurowy 8 g w typie Marsyl lub równoważny szt. 45    
34. Majeranek 20 g w typie Marsyl lub równoważny szt. 120    
35. Majonez 400 ml w typie Winiary lub równoważny szt. 50    
36. Makaron nitka w typie Lubella lub równoważny kg 72    
37. Makaron 500 g w typie Ekomak lub równoważny szt. 580    
38. Margaryna w typie Kasia 250g lub równoważna szt. 320    
39. Masa krówkowa w puszce 500 g szt. 6    

40. 
Masło roślinne 500 g w typie Kruszwica lub 
równoważne szt. 5    

41. Mąka pszenna w typie Szadkowska lub równoważna kg 260    
42. Mąka ziemniaczana   kg 7    
43. Mleko 1l pasteryzowane 2% szt. 20    
44. Mleko pasteryzowane w kartonie 1l, 3,2% szt. 10    
45. Musztarda  190 g w typie Hektor lub równoważna szt. 30    

46. 
Ogórki konserwowe w typie Hektor  A`8 ,0,9 l lub 
równoważne szt. 220    

47. Olej rzepakowy w typie Kujawski 1l lub równoważny szt. 300    

48. 
Papryka konserwowa  0,9 l w typie Hektor lub 
równoważny szt. 30    

49.  Papryka słodka mielona 20 g w typie Marsyl lub szt.  30    



równoważny 

50. Pieprz mielony 20 g w typie Marsyl lub równoważna szt. 235    

51. 
Posypka dekoracyjna do ciast( listki, kwiatki, 
ziarenka) 50 g w typie Marsyl lub równoważna  op. 3    

52. 
Powidła śliwkowe 290 g w typie Łowicz lub 
równoważne szt. 10    

53. 
Proszek do pieczenia 30g w typie Delecta lub 
równoważny szt. 15    

54. 
Przyprawa do piernika 20 g w typie Marsyl  lub 
równoważna szt. 10    

55. 
Przyprawa kuchenna 200 gw typie Kucharek lub 
równoważna  szt. 240    

56. Ryż kg 140    

57. 
Seler konserwowy 370 ml w typie Rolnik lub 
równoważny szt. 50       

58. Ser biały mielony w wiaderku 1000 g szt. 10    

59. 
Soda oczyszczona 50 g w typie Marsyl lub 
równoważna szt. 5    

60. Sos  bologniese 0,9 kg szt. 8    
61. Sos ogrodowy   1 kg szt. 4    
62. Sól kg 160    

63. 
Syrop malinowy 430 ml w typie Paola lub 
równoważny szt. 230    

64. 
Szczaw konserwowy 350 g w typie Urbanek lub 
równoważny szt. 60    

65. Śmietana 30%, 250 ml szt. 12    
66. Ziele angielskie 15 g w typie Carum lub równoważne szt. 30       

67. Zupa  żurek 49 g w typie Winiary lub równoważna szt. 120       

68. 
Zupa borowikowa w typie Winiary, 48 g  lub 
równoważna szt. 140    

69. Żelatyna 50 g  w typie Winiary lub równoważna  szt. 5    

 Suma      
 

 

 

……………………………………………………….. 
                      data, podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz całością dokumentów stanowiących 

załączniki do zapytania ofertowego i uznaję się za związany określonymi w nim zasadami postępowania. 

2. Oświadczam, że cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu 

zamówienia oraz warunkami wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego. 

3. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień. 

4. Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. 

5. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

6. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

7. Oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy 

przyjęciu, iż przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem     

procedury wyboru   Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

c) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki 

lub kurateli; 

d) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został 

określony przez IZ PO. 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się                                 

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2. 

 

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

(miejscowość i data)                                                                                                            (Podpis/osoby/osób upoważnionej/ych) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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). 
2W 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). 



 

 

 

 

 

 

 

 


