FORMULARZ OFERTOWY
Do zapytania ofertowego nr 1/7/C/2019 na świadczenie usługi cateringowej
Żłobka Montessori Tęczowy Raj Joanna Kwietniewska
DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający:
Nazwa
Forma prawna
Numer REGON
Numer NIP

TĘCZOWY RAJ JOANNA KWIETNIEWSKA
Jednoosobowa Działalność Gospodarcza
060780238
7171740262

Dane teleadresowe Zamawiającego:
Adres do korespondencji
ul. Konrada Guderskiego 26 H 80-180 Gdańsk
E-mail
info@zlobekteczowyraj.pl
Tel.
507-960-761
Godziny pracy
8.00-16.00
1. DANE OFERENTA
Imię i nazwisko (ew.
Nazwa)
Adres
Tel./Fax
E-mail
Nr NIP
Nr REGON
KRS/wpis CEIDG

2. OFERTA
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej dla dzieci od 20
tygodnia życia do 3 lat w ramach projektu: „Mama w pracy - utworzenie Żłobka Montessori
Tęczowy Raj w Gdańsku” nr umowy Nr Projektu: RPPM:05.03.00-22-0025/18-01 Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, składam niniejszą ofertę i
zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie, zgodnie z wszystkimi warunkami
określonymi w zapytaniu ofertowym, mając na względzie cel i charakter Projektu oraz
uwarunkowania związane z jego realizacją z funduszy UE.
Przedmiotowe zamówienie zobowiązuje się wykonać na następujących oferowanych przeze mnie
warunkach:

L.p

Nazwa
wydatku

Cena jednostkowa netto za
wyżywienie
dla 1 osoby w 1 dniu

Podatek
VAT

Cena jednostkowa brutto za
wyżywienie
dla 1 osoby w 1 dniu

ŚNIADANIE

………………………zł

………………………….zł

……………………………
słownie

………………………..…
słownie

………………………zł

………………………zł

…………………………….
słownie

……………………………
słownie

………………………zł

………………………zł

……………………………
słownie

……………………………
słownie

1

OBIAD
2

3

PODWIECZO
REK

oświadczam, iż oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: …………………………PLN
brutto (słownie:…………………………………………………………….) za całodzienne
wyżywienie w przeliczeniu na jedno dziecko wraz z napojami.
W przypadku diet dostosowanych do specjalnych potrzeb żywieniowych dzieci ceny posiłków:
L.p

Nazwa
wydatku

Cena jednostkowa netto za
wyżywienie
dla 1 osoby w 1 dniu

Podatek
VAT

Cena jednostkowa brutto za
wyżywienie
dla 1 osoby w 1 dniu

ŚNIADANIE

………………………zł

………………………….zł

……………………………
słownie

………………………..…
słownie

………………………zł

………………………zł

…………………………….
słownie

……………………………
słownie

………………………zł

………………………zł

……………………………

……………………………

1

OBIAD
2

3

PODWIECZO
REK

słownie

słownie

oświadczam, iż oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia uwzględniając specjalne potrzeby
żywieniowe dzieci za cenę: …………………………PLN brutto
(słownie:…………………………………………………………….) za całodzienne wyżywienie z
uwzględnieniem specjalnych potrzeb żywieniowych dzieci w przeliczeniu na jedno dziecko wraz z
napojami.
3. OŚWIADCZENIA OFERENTA
Działając w imieniu wskazanego wyżej (w punkcie 1.) Oferenta, jako osoba upoważniona do
złożenia niżej opisanych oświadczeń w imieniu Oferenta, niniejszym oświadczam, zgodnie z
prawdą i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że:









Spełniam warunki udziału w wyżej wymienionym zamówieniu,
Wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego
upadłości,
Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne,
Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych,
Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą
realizację zamówienia,
Oświadczam, że osoba / podmiot, który reprezentuję, a który ubiega się o udzielenie
zamówienia w ramach niniejszego postępowania, nie jest powiązany z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo.
a) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
b) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
c) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
d) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
e) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa.

4. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY
Przedkładam następujące dokumenty (oryginalne lub poświadczone za zgodność przez osobę
uprawnioną):

OPIS DOKUMNETU

Krótki opis (nazwa) i liczba załączników
(kart)

1. Zapytanie ofertowe
(parafowane przez Oferenta)

2.Wydruk z CEIDG/KRS

1.Parafowane zapytanie ofertowe, ___ k.

2. Odpis z ______, k. ____.

…

Parafowane …., ___ k.

…

Parafowane …., ___ k.

Niniejsza oferta jest ważna w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

Miejscowość i data

/podpis i imienna pieczęć oferenta lub
upoważnionego przedstawiciela oferenta
z załączonym pełnomocnictwem/
/pozostałe strony oferty i załączniki dodatkowo
parafowane/

Uwaga formularz ma charakter pomocniczy

