Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

pieczęć oferenta

OFERTA
na usługę cateringową – przygotowanie oraz dostarczanie posiłków do Niepublicznego
Żłobka "Tęczowa Dolina" w Pilźnie przy ul. Niepodległości 25
w ramach realizacji projektu pn. „Niepubliczny Żłobek „Tęczowa Dolina” w Pilźnie”
nr projektu RPPK.07.04.00-18-0040/19

…….……………………………………………………………………………………………
nazwa Oferenta
…………………………………………………………………………………………………
adres
…………………………………………………………………………………………………
REGON, NIP
…………………………………………………………………………………………………
telefon, adres e-mail
Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego na usługę cateringową – przygotowanie
oraz dostarczanie posiłków do Niepublicznego Żłobka "Tęczowa Dolina" w Pilźnie przy ul.
Niepodległości 25 oświadczam, że oferowana cena jednodniowego zestawu wyżywienia dla
1 dziecka w żłobku wynosi:
cena brutto: ........................................................................ zł
słownie złotych: .........................................................................................................................
w tym podatek VAT w wysokości ..... %: .............................................................................zł
słownie złotych: .........................................................................................................................
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Ponadto oświadczam, że:
1. Cena została obliczona w taki sposób, że jest to cena stała bez względu na fakt czy
posiłek będzie przygotowywany dla grupy wiekowej dzieci od 20. tygodnia do
1 roku życia czy dla grupy wiekowej od 1 roku życia do 3 lat oraz bez względu na
to jaka będzie frekwencja w danym dniu. Cena zawiera ponadto wszelkie podatki,
opłaty i koszty wynikające z realizacji zamówienia.
2. Oświadczam, że zobowiązuję się do realizacji zamówienia przez okres wskazany
w zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń, akceptując wszystkie postanowienia w nim zawarte oraz uzyskałem
konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
4. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczam, że wybór mojej oferty nie stanowi zobowiązania do zawarcia ze mną
umowy.
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu
ofertowym.
7. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
a) wykonanie ...................................................................................................
b) wykonanie ...................................................................................................
c) wykonanie ....................................................................................................

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
Uwaga.
W przypadku gdy Oferent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących, treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć treści oświadczenia np.
przez jego wykreślenie).
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Załącznikami do niniejszej oferty są:
1

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

2

Oświadczenie zawierające wykaz wykonanych - wykonywanych usług (wraz z
referencjami)
Oświadczenie o spełnieniu/niespełnieniu klauzul społecznych

3
4
5
6

Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego dotycząca pojazdu do
transportu żywności
Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli
organów państwowej inspekcji sanitarnej
Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

dnia
podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta
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