
           Załącznik nr 1  

 FORMULARZ OFERTY 

 

 

 

 

             

 

/pieczęć firmy/ 

 

Firma:.................................................................................................................................................. 

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

z siedzibą:......................................................................ul:................................................................. 

tel: ........................................ fax: ................................... E-mail: ..................................................... 

NIP.............................................................................. Regon............................................................. 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego pozaustawowego na podst. Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro zgłaszamy swoją ofertę na: 

Dostawy artykułów mrożonych dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu,                           

ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 w okresie od  2 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku             

w ilości jak  w poniższej tabeli: 

Lp.   

Nazwa towaru 

 

J.m. 

 

Ilość  

 

Cena jednostko-

wa brutto za 

kg/szt   

 

Ogółem wartość 

brutto  

1 Aronia - produkt nie oblodzony, dopuszczalne nie-

wielkie oszronienie, owoce sypkie, zdrowe bez uszko-

dzeń. Wolne od jakichkolwiek obcych smaków i zapa-

chów, zanieczyszczeń i szkodników. Opakowanie  

dopuszczone do kontaktu z żywnością oznakowane 

wytłoczoną na opakowaniu nazwą: produktu, dostaw-

cy, masa netto (2,5kg) wykaz składników, wartość 

odżywcza w 100g produktu, datą produkcji i przydat-

ności do spożycia.     

Kg 50    

2 Borówki - produkt nie oblodzony, dopuszczalne nie-

wielkie oszronienie, owoce sypkie, zdrowe bez uszko-

dzeń. Wolne od jakichkolwiek obcych zapachów           

i smaków, zanieczyszczeń i szkodników. Opakowanie   

dopuszczone do kontaktu z żywnością oznakowane   

wytłoczoną na opakowaniu nazwą: produktu, dostaw-

cy, masa netto (2,5kg) wykaz składników, wartość 

odżywcza w 100g produktu, datą produkcji i przydat-

ności do spożycia.    

Kg 10   

3 Brokuły - produkt nie oblodzony, dopuszczalne nie-

wielkie oszronienie, warzywo sypkie, zdrowe bez 

uszkodzeń. Wolne od jakichkolwiek obcych zapachów  

i smaków, zanieczyszczeń i szkodników. Opakowanie       

dopuszczone do kontaktu z żywnością oznakowane  

wytłoczoną na opakowaniu nazwą: produktu, dostaw-

cy, masa netto, (2,5kg) wykaz składników, wartość 

odżywcza w 100g produktu, datą produkcji i przydat-

ności do spożycia.     

Kg 35   

 



4 Fasolka szparagowa -  produkt nie oblodzony, do-

puszczalne niewielkie oszronienie, warzywo sypkie, 

zdrowe bez uszkodzeń,  wolne od jakichkolwiek zanie-

czyszczeń i  szkodników. Opakowanie dopuszczone do 

kontaktu z żywnością oznakowane wytłoczoną na 

opakowaniu nazwą: produktu, dostawcy, masa netto, 

(2,5kg) wykaz składników, wartość odżywcza w 100g 

produktu, datą produkcji i przydatności do spożycia.     

Kg 100   

5 Groszek zielony - produkt nie oblodzony, dopuszczal-

ne niewielkie oszronienie, warzywo sypkie, zdrowe bez 

uszkodzeń. Wolne od jakichkolwiek obcych zapachów      

i smaków, zanieczyszczeń, szkodników. Opakowanie   

dopuszczone do kontaktu z żywnością oznakowane  

wytłoczoną na opakowaniu nazwą: produktu, dostaw-

cy, masa netto, (2,5kg) wykaz składników, wartość 

odżywcza w 100g produktu, datą produkcji i przydat-

ności do spożycia.     

Kg 10   

6 Kalafior - produkt nie oblodzony, dopuszczalne nie-

wielkie oszronienie, warzywo sypkie, zdrowe bez 

uszkodzeń, wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń       

i szkodników. Opakowanie dopuszczone do kontaktu      

z żywnością oznakowane wytłoczoną na opakowaniu 

nazwą: produktu, dostawcy, masa netto, (2,5kg) wykaz 

składników, wartość odżywcza w 100g produktu, datą 

produkcji i przydatności do spożycia.     

Kg 60   

7 Mieszanka kompotowa6-8 składnikowa - produkt nie 

oblodzony, dopuszczalne niewielkie oszronienie, owo-

ce sypkie, zdrowe bez uszkodzeń. Wolne od jakich-

kolwiek obcych zapachów i smaków, zanieczyszczeń i 

szkodników. Opakowanie  dopuszczone do kontaktu  z 

żywnością   oznakowane  wytłoczoną na opakowaniu 

nazwą: produktu, dostawcy, masa netto (2,5kg) wykaz 

składników, wartość odżywcza w 100g produktu, datą 

produkcji i przydatności do spożycia.     

Kg 70   

8 Mieszanka warzywna 6-9-składnikowa -  produkt nie 

oblodzony, dopuszczalne niewielkie oszronienie,  wa-

rzywo sypkie, zdrowe bez uszkodzeń. Wolne od ja-

kichkolwiek obcych zapachów i smaków, zanieczysz-

czeń, szkodników. Opakowanie   dopuszczone do kon-

taktu z żywnością oznakowane wytłoczoną na opako-

waniu nazwą: produktu, dostawcy, masa netto  (2,5kg) 

wykaz składników, wartość odżywcza w 100g produk-

tu, datą produkcji i przydatności do spożycia.    .    

Kg 50   

9 Pierogi z owocami ( truskawka, borówka) - produkt 

nie oblodzony, dopuszczalne niewielkie oszronienie, 

bez uszkodzeń wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń 

i szkodników. Opakowanie  dopuszczone do kontaktu   

z żywnością  oznakowane wytłoczoną na opakowaniu 

nazwą: produktu, dostawcy, masa netto, wykaz skład-

ników, wartość odżywcza w 100g produktu, datą pro-

dukcji i przydatności do spożycia.     

Kg 3   

10 Ryba filet z Mintaj- do 10% glazury – dopuszczalne 

niewielkie oszronienie, bez uszkodzeń wolne od ja-

kichkolwiek  zanieczyszczeń i szkodników. Opakowa-

nie dopuszczone do kontaktu z żywnością oznakowane 

wytłoczoną na opakowaniu  nazwą: produktu, dostaw-

cy, masa netto, wykaz składników, wartość odżywcza 

w 100g produktu, datą produkcji i przydatności do 

spożycia.     

Kg 250   



 

 

Oferowana cena brutto za całość zamówienia wynosi:....................................................................... 

 

Słownie: ….......................................................................................................................................... 

 

W przypadku uzyskania zamówienia w wyniku zapytania ofertowego zobowiązujemy się do 

zawarcia umowy. 

 

Osobą mającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności po naszej stronie i podpisania umowy   

 

jest........................................................................................................................................................ 

 

 

Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

 

 

 

Data:.............................. 

                                                                                ……………………………………….. 
                                                                                           Pieczęć i podpis Wykonawcy:                         

11 Ryba - Dorsza czarny /filet z bez skóry/ SHP          

do 5% glazury - produkt nie oblodzony, dopuszczal-

ne niewielkie oszronienie,  bez uszkodzeń. Wolne od 

jakichkolwiek obcych zapachów  i smaków, zanie-

czyszczeń i szkodników. Opakowanie  dopuszczone do 

kontaktu z żywnością  oznakowane  wytłoczoną na 

opakowaniu nazwą: produktu, dostawcy, masa netto,  

wykaz składników, wartość odżywcza w 100g produk-

tu, datą produkcji i przydatności do spożycia.     

Kg 90   

12 Szpinak liście - produkt nie oblodzony, dopuszczalne 

niewielkie oszronienie, warzywo sypkie, zdrowe bez 

uszkodzeń. Wolne od jakichkolwiek obcych zapachów, 

smaków zanieczyszczeń i szkodników.                    

Opakowanie dopuszczone do kontaktu z żywnością     

oznakowane wytłoczoną na opakowaniu nazwą: pro-

duktu, dostawcy, masa netto (2,5kg) wykaz składni-

ków, wartość odżywcza w 100g produktu, datą pro-

dukcji i przydatności do spożycia.     

Kg 20   

13 Truskawki- produkt nie oblodzony, dopuszczalne 

niewielkie oszronienie, owoce sypkie, zdrowe bez 

uszkodzeń. Wolne od jakichkolwiek obcych zapachów 

i smaków,  zanieczyszczeń, szkodników. Opakowanie       

dopuszczone do kontaktu z żywnością oznakowane  

wytłoczoną na opakowaniu nazwą: produktu, dostaw-

cy, masa netto (2,5kg) wykaz składników, wartość 

odżywcza w 100g produktu, datą produkcji i przydat-

ności do spożycia.     

Kg 120   

14 Wiśnie - produkt nie oblodzony, dopuszczalne nie-

wielkie oszronienie, owoce sypkie, zdrowe bez uszko-

dzeń. Wolne od jakichkolwiek obcych zapachów             

i smaków, zanieczyszczeń i szkodników. Opakowanie  

dopuszczone do kontaktu z żywnością oznakowane  

wytłoczoną na opakowaniu nazwą: produktu, dostaw-

cy, masa netto (2,5kg) wykaz składników, wartość 

odżywcza w 100g produktu, datą produkcji i przydat-

ności do spożycia.     

Kg 80   

Razem   


