Załącznik Nr 1
do ogłoszenia o zamówieniu
FORMULARZ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę społeczną
„Zapewnienie cateringu na potrzeby szkoleń dla funkcjonujących rodzin zastępczych –
w ramach projektu pn. „Dobra opieka – lepszy start” ”
Nr postępowania 4/WCPR/ZP-US-2/2020
1. ZAMAWIAJĄCY:
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
siedziba Zamawiającego: ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą - TAK/ NIE (niepotrzebne skreślić)
Składam(y) niniejszą ofertę
we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
(niepotrzebne skreślić)
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
……………………………………………………………………………………………………………
Adres
…………………………………………………………………………………………………………..
Nr telefonu
…………………………………………………………………………………………………………
Nr faksu
………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail
……………………………………………………………………………………………………………
Niżej podpisany oświadczam, że:
1) Zapoznałem się z treścią ogłoszenia o zamówieniu i opisu przedmiotu zamówienia
dla niniejszego zamówienia,
2) Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: ogłoszenia
o zamówieniu (wyjaśnień do ogłoszenia oraz jego modyfikacji) oraz z opisem przedmiotu
zamówienia,
3) Podana cena brutto obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia,
4) Oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia w terminie określonym w ogłoszeniu,
5) Uważam się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu, tj. 30 dni
od terminu składania ofert,
6) Akceptuję wzór umowy i w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję się
do podpisania umowy na warunkach zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego,
7) Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane
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poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane,
w szczególności innym uczestnikom postępowania
(niepotrzebne skreślić)
oznaczenie rodzaju (nazwa) informacji strony w ofercie:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
8) Formularz asortymentowo-cenowy:
Jednostka
miary

Maksymalna
liczba
porcji/kompletów

Cena jednostkowa
netto za
1 porcję / 1 komplet

Zestaw
obiadowy (II
danie)

porcja

Maks. 15 porcji
x 18 dni

………….… zł

Zestaw
poczęstunku

komplet

Maks. 1 komplet
x 18 dni

……..…….. zł

OPIS

Maksymalna łączna wartość
netto
……………………….. zł
(Cena jednostkowa netto za 1
porcję x 15 porcji x 18 dni
szkoleń)

……………………….. zł
(Cena jednostkowa netto za 1
komplet x 18 dni szkoleń)

Cena łączna netto
Podatek VAT
Cena łączna brutto
9) Oferuję(my) wykonanie całości przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem:
Cena netto ……………. zł
Podatek VAT ………… zł
Cena brutto: ....…………………zł (słownie: …………………..……..……………………...........) zł.
Podana cena brutto obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia.
_________________________________
data, imię i nazwisko
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
4. Wykonawca, którego wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty
podatku: ………………………………………………………………………*
5. Oświadczamy, że następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć do realizacji
przez podwykonawców **:
Lp. Nazwa i adres
podwykonawcy

Opis części zamówienia, którą Wykonawca zamierza
powierzyć do realizacji przez podwykonawcę

w razie potrzeby Wykonawca może dodać do powyższej tabeli kolejne wiersze
6. Oświadczam(y), że wypełniam(y) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. W przypadku
zmiany ww. osób po udzielenia mi(nam) zamówienia, oświadczam, że wypełnię(my) wobec tych
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nowych osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano obowiązki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO.
* o ile dotyczy, w przypadku niewypełnienia pozycji przyjmuje się, że: w zakresie ust. 4 wybór
oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
** o ile dotyczy,

_________________________________
data, imię i nazwisko
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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