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w Konstantynowie Łódzkim  

ul. Słowackiego11, 95-050 Konstantynów Łódzki 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

............................................................................                            

( pieczęć firmowa/imię i nazwisko oferenta ) 

Oferuję wykonanie zamówienia na” Zakup i dostawę ryb, warzyw i owoców mrożonych, 

wyroby gotowe garmażeryjne na  potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Konstantynowie Łódzkim” 

Lp produkt 
jednostka 

miary 
ilość 

cena 
jednostkowa 

netto 

cena 
jednostkowa 

brutto 

wartość brutto 
(ilość x cena 

jednostkowa) 

1. Ryba miruna kg 140       

2. Śledź salinat kg 95       

3. Kalafior  mrożony  kg 130       

4. Mieszanka kompotowa kg 260       

5. Fasolka szparagowa mrożona kg 120       

6. Truskawki mrożone kg 30       

7. Szpinak mrożony kg 20       

8. Mix warzyw kg 40       

9. Flaki kg 45       

10. Kopytka  kg 50       

11. Kluski na parze , pampuchy ( 8-10 szt) paczki 270    
12. Kluski śląskie kg 80    
  SUMA           

 

 

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/y 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). 


