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Numer postępowania: 7/455/RPMP/2020 

 

 

Zamawiający: 

 

P.H.U. "MIDREW"  
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWO- 

EDUKACYJNO-REKREACYJNYCH  
Grażyna Michura  

Młynne 269, 34-600 Limanowa  
NIP 737-124-68-39 

tel.: 183376770  
adres do korespondencji: ul. Reymonta 1,  

34-600 Limanowa  
e-mail: phumidrew@gmail.com 

 

 

OFERTA 

 

 
Nazwa Wykonawcy:  
 

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

 

ulica: ……………………………………………….kod i miejscowość: …………………………………… 

 

powiat: ………………………………. województwo:……………………… NIP: ……………………….. 

 

Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: ………………………………………………………. 

 

Tel.:………………………………. Fax.:…………………………………..E-mail:……………………… 

 

 

 

W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na 

 

Zakup produktów spożywczych dla 10 uczestników na potrzeby Centrum Seniora i Opiekuna 

Faktycznego „Bliżej Siebie” 
Składamy następującą ofertę: 
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1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w Zaproszeniu do składania 

ofert oraz na warunkach cenowych określonych poniżej: 

 

L.p. Nazwa: Cena produktu 

brutto (kg, szt, 

litr itp.): 

Liczba 

produktów 

miesięcznie: 

Cecha 

produktu: 

Cena brutto 

razem: 

1 Chleb pszenno – żytni bez 

ziaren 

 24 kg  

2 Mleko (3,2% tłuszczu)  48 litr  

3 Masło naturalne (75% 

tłuszczu mlecznego) 

 4,5 kg  

4 Jajko  90 sztuk  

5 Pomidor  3 kg  

6 Płatki owsiane  4 kg  

7 Bułka pszenna 100gr  300 sztuk  

8 Kawa zbożowa  1 kg  

9 Masło czekoladowe  2 kg  

10 Herbata (op. 100szt)  3 opakowanie  

11 Cukier (typ kryształ)  5 kg  

12 Szczypiorek   4 pęczek  

13 Kasza manna  4 kg  

14 Dżem owocowy  2,3 kg netto  

15 Ser topiony  1 kg  
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16 Jabłko  8 kg  

17 Herbatniki  1,3 kg  

18 Jogurt owocowy (różne 

smaki 150 ml) 

 120 sztuk  

19 Biszkopty  4,5  kg  

20 Gruszka  7 kg  

21 Winogrona  6 kg  

22 Pomarańcza  6 kg  

23 Kaszka owocowa  4 kg  

24 Szynka wieprzowa - wędlina  4 kg  

25 Budyń śmietankowy lub 

waniliowy 

 48 sztuk  

26 Sok malinowy  1 litr  

27 Galaretka owocowa  48 sztuk  

28 Kisiel owocowy  48 sztuk  

29 Śmietana  1 litr  

30 Mąka pszenna  8 kg  

31 Drożdże piekarnicze  0,4 kg  

32 Marchewka  10 kg  

33 Oliwa z oliwek  1 litr  
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34 Twaróg półtłusty  4 kg  

35 Sól  1 kg  

36 Miód naturalny  1 kg netto  

37 Szynka drobiowa - wędlina  3 kg  

38 Rzodkiewka  5 pęczek  

39 Ser żółty  2 kg  

40 Mąka bezglutenowa  1 kg  

41 Kiełbaski dietetyczne na 

gorąco 

 4 kg  

42 Cebula  1 kg  

43 Morele  2 kg  

44 Sałata  2 główka  

45 Bułka słodka/nadziewana 

itp. 100gr 

 120 sztuk  

46 Batonik czekoladowy  120 sztuk  

47 Przyprawy (różne rodzaje)  0,5 kg  

48 Ryż  2 kg  

49 Chleb bezglutenowy  1 kg  

50 Kaszka mleczna 

bezglutenowa 

 0,4 kg  
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51 Wafle ryżowe (paczka 

150gr) 

 2 sztuk  

52 Seler  1 kg  

53 Burak  2 kg  

54 Kakao  0,3 kg  

55 Cytryny  1 kg  

56 Kukurydza  1 kg  

57 Herbatka dla dzieci  0,7 kg  

 RAZEM miesięcznie   

 
W miejscu symbolu:  
(*) - wpisano nazwę towaru, typ, nazwę lub/i procentowość 
(**) - mamy możliwość dostarczenia produktu podobnego na zamówienie i zostały one uwzględnione w ofercie 
(***) - podano przykładowe opakowanie, w przypadku większego dokonano własnoręcznie poprawki z 

uwzględnieniem zmiany masy lub pojemności na większą, co nie zmieniło ilości opakowań. Masa lub pojemność 

opakowania może być mniejsza niż podana w nawiasie, wtedy wpisano ją w kolumnie nr 2 i podniesiono 

proporcjonalnie liczbę opakowań w kolumnie 4, jednocześnie nie zmniejszono masy/pojemności łącznie. 

 
W przypadku podania masy w kg (kilogram) przeliczyliśmy własnoręcznie masę opakowania netto na kg i 

podaliśmy w tej jednostce. Jeżeli masa produktu w opakowaniu była większa niż podana w zamówieniu 

dokonaliśmy własnoręcznie korekty w górę (przykład: kakao – 1 opakowanie masa netto 170gr, zapotrzebowanie 

0,8kg, po przeliczeniu 800gr/170gr=4,7 opakowania, po korekcie 5 opakowań=850gr), co uwzględniliśmy w ofercie.  

 
Wyżej podana cena, jest ceną łączną, zgodnie z Art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. O cenach (Dz.U. z 

dnia 11 września 2001r. Nr 97, poz 1050), tzn. jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący 

jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się wszelakie koszty związane z 

przygotowaniem oferty, a także z realizacją zamówienia, podatek  od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. 
 

 

2. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie od 04.01.2021 – 30.06.2023 
3. Akceptujemy warunki płatności podane we wzorze umowy. 

4. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia do składania ofert, w pełni akceptujemy jego 

treść, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i 

zobowiązujemy się spełnić wszystkie wymagania Zamawiającego wymienione w Zaproszeniu do 

składania ofert.  
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5. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Zaproszeniu do złożenia oferty – tj. 30 dni 

od daty upływu terminu składania ofert. 
6. Zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiąjącego. 
7. Dopuszczamy możliwość zamówień publicznych uzupełniających. 
8. Na życzenie Zamawiającego mamy możliwość zastąpienia w/w produktów co do rodzaju substytutami i 

zamiennikami, a w przypadku produktów żywnościowych sezonowych innymi produktami o tej samej 

wartości żywieniowej o podobnym składzie i cenie, przykład: chleb pszenno-żytni na bułka pszenno-

żytnia, winogrona na truskawki itp. 
9. Zgadzamy się na zmianę rodzaju produktów (towarów) spożywczych co do rodzaju, masy produktu, nie 

zmieniając całkowitej wartości jednostki zamówienia, przykład: 10 butelek mleka o wartości „a”zł na 1 kg 

sera o wartości „a” zł lub innego produktu o masie odpowiadającej wartości „a”, o czym zawiadomi nas 

Zamawiający. 
10. W przypadku zmniejszenia liczby dzieci korzystających z programu lub zmiany liczby dni pracy 

placówki w danym miesiącu wyrażamy zgodę na zmniejszenie lub zwiększenie ilości zamawianych 

towarów spożywczych, proporcjonalnie do liczby uczestników o czym zawiadomi na Zamawiający, przy 

czym wartość jednostki na uczestnika pozostanie bez zmian.   
11. Część Zamówienia, jaką zamierzamy powierzyć Podwykonawcy/om (Wypełnia Wykonawca, który 

zamierza powierzyć część zadań Podwykonawcy/om): 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

12. Załączniki do niniejszej oferty: 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Oferta zawiera łącznie …………… ponumerowanych, zapisanych stron. 

 

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i 

faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (Art. 297 K.K.) 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej 

osoby upoważnionej do składania oświadczeń 

w imieniu Wykonawcy 


