
Nr referencyjny postępowania nadany przez zamawiającego: ZE9.271.1.2021  

 
Załącznik nr 1 do SWZ 

FORMULARZ OFERTY/OFERTA1 

                                                             
Zamawiający:     

Miasto Zielona Góra – 

Zespół Edukacyjny nr 9 

ul. Spawaczy 3D 

65- 119 Zielona Góra 

adres skrzynki ePUAP: /ZE9ZielonaGora/skrytkaESP 

1. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez2:  

Nazwa wykonawcy   

Adres siedziby wykonawcy  

NIP  

REGON   

KRS numer  

Województwo   

Podstawa do reprezentowania wykonawcy: ……………………………………………………………… 

Oświadczam/my, że dokumenty, o których mowa rozdziale 9 SWZ, w tym odpis lub informacja z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj. pod 

adresem internetowym: 

http://.........................................................................................................................                                 

(wskazać stronę internetową wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę oraz podmiotu 

udostepniającego zasoby – jeżeli dotyczy) 

2. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY3:  

[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w adres /faks/e-mail] 

Nazwa wykonawcy  
 

 

Adres korespondencyjny 
 

 

Nr telefonu 
 

 

Osoba do kontaktów 
 

 

Adres e-mail:  
 

 

adres skrzynki ePUAP  
 

 

Województwo 
  

 

     
 
Rodzaj wykonawcy: (wpisać TAK lub NIE)4  

 
1 Dokument należy złożyć w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
2 Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu (w przypadku oferty składnej przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenia zamówienia, należy podać dane wszystkich wspólników spółki cywilnej lub konsorcjum W 
przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie informacje z pkt 1 należy podać dla każdego z 
tych Wykonawców  
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika (lidera), z którym prowadzona 

będzie wszelka korespondencja  
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☐mikroprzedsiębiorstwo 

☐małe przedsiębiorstwo 

☐średnie przedsiębiorstwo 

☐jednoosobowa działalność gospodarcza 

☐osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 

☐inny rodzaj  

 
Niniejszym składam/-y ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 

trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji, na wykonanie usługi pn.: Przygotowanie i 

dostarczenie obiadów dwudaniowych dla Zespołu Edukacyjnego Nr 9 w Zielonej Górze – Szkoły 

Podstawowej Nr 11 z oddziałami Integracyjnymi – budynek przy ul. Spawaczy 3D.      

 
1. Oferuję/-emy wykonanie przedmiotu zamówienia za minimalną cenę brutto ................................. 

złotych (słownie:..............................................................................................), na którą składa się: 

a) wynagrodzenie netto w wysokości ……………………… zł 

b) i podatek od towarów i usług5: 

  w wysokości ……. %6 zgodnie z ustawą o VAT7  

albo 

  przedmiot zamówienia zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie 

art. … ust. …. pkt ….. ustawy o VAT lub 

  jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 

ustawy o VAT lub 

  jestem osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej. 

 

Cena jednostkowa za 1 obiad wynosi ………………….. zł netto/…………….…brutto, słownie: 

……………… zł, do rozliczenia miesięcznego wynagrodzenia dla Wykonawcy. 

 

2. Minimalną przewidywaną wartość przedmiotu zamówienia, określoną w pkt 1 należy wyliczyć wg 

wzoru: cena za 1 obiad …………………… zł brutto x 36432, tj. minimalna liczba wydawanych 

obiadów w okresie realizacji zamówienia, co daje łączną minimalną cenę ofertową brutto …………. 

zł (słownie: ………………….. złotych …./100). 

3. Maksymalną wartość przedmiotu zamówienia, z zastosowaniem prawa opcji stanowiącym 40% 

zamówienia, należy wyliczyć poniższego wzoru: cena za 1 obiad ……………. zł brutto x 60720, tj. 

maksymalna liczba wydawanych obiadów w okresie realizacji zamówienia, co daje łączną 

maksymalną cenę brutto …………. zł (słownie: ………………….. złotych ../100). 

(cena za 1 obiad taka sama jak dla minimalnego wynagrodzenia określonego w pkt 2) 

4. Oświadczam/y, że złożona oferta (zaznaczyć właściwe) 

 nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 

podatku od towarów i usług; 

  prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadzić* do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego należy wskazać nazwę (rodzaj) towarów, których dostawa 

lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku: 

L.p. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa będzie prowadzić 
do jego powstania 

Wartość bez 
kwoty 
podatku 

Kwota podatku jaka musi być 
doliczona do ceny złożonej oferty, o 
ile nie wynika to z treści złożonej 
oferty. 

 
4 Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X (zgodnie z zaleceniem Komisji 2003/361/WE 
mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów euro; małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro; Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są 
mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie 
przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro. 
5 wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X 
6 określić stawkę procentową 
7 przez „ustawę o VAT” należy rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 
ze zm.) 
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1.     

 
5. Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SWZ. 

6. Oświadczam/y, że akceptuję/emy warunki płatności określone w załączniku nr 6 do SWZ – 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy. 

7. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ. 

8. Oświadczam/y, że akceptuję/emy Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy określone w załączniku nr 6 do 

SWZ, a w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję/emy się do podpisania umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez zamawiającego. 

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO8 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

10. Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z SWZ (wraz z wyjaśnieniami i jej zmianami) oraz 

zdobyłem/zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty. 

11. Oświadczamy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być 

ogólnie udostępnione. Dokumenty te zawarte są w odrębnym, stosownie oznaczonym i nazwanym 

załączniku (pliku) nr ….. (należy podać nazwę załącznika). Wykonawca zobowiązany jest załącz 

wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, poprzez załączenie do 

oferty stosownego uzasadnienia. 

12. Oświadczamy, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegamy na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych nw. podmiotów udostępniających te zasoby 9: 

1) na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w rozdziale 8 pkt 1 lit. d SWZ - 
.......................................... (nazwa (firma) podmiotu, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 
………………………………………… (ogólnodostępna i bezpłatna baza danych 
umożliwiająca dostęp do danych Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru znajduje się pod 
adresem internetowym: ………………………………………………..…………………); 

Oświadczamy, że podmioty, spośród ww., na zdolnościach których polegamy w zakresie doświadczenia 
zrealizują usługi w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia.  
13. Oświadczam/y, że: (zaznaczyć właściwe)  

zamierzam/y wykonać zamówienie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców 

zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia 
podwykonawcom 

Części zamówienia, których wykonanie zostanie 
powierzone podwykonawcom  

Nazwa, siedziba podwykonawcy  
(o ile są znane) 

 
 

 

 
14. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty, wymagane postanowienia SWZ: 

(1) ................................................................................ 
(2) ................................................................................ 

 
Podpis kwalifikowany lub podpis zaufany lub 

podpis osobisty osoby uprawnionej do 

reprezentowania wykonawcy 

 

 

 
8 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) 
9 skreślić cały pkt 12 jeżeli nie dotyczy lub wypełnić dane 


