
 

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego 

znak: ZD.253.6.2016 

 

Formularz cenowy 
 

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO – ASORTYMENTOWE 

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 

 
          ............................................. 

                                                        miejscowość, data 

.......................................... 

    pieczęć wykonawcy   

.......................................... 

 tel./fax                

 

Składam ofertę na wykonanie zamówienia: Dostawa artykułów spożywczych na Spotkanie 

Mikołajkowe na potrzeby realizacji projektu „Dobry start.” 

Lp. Asortyment J/M Ilość  Cena jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto PLN 

1 Reklamówki ze świątecznym 

nadrukiem 

szt. 230 szt.   

2 Wedel Wafelki torcikowe 

orzechowe 160g 

szt. 230 szt.   

3 Milka Alpejskie mleczko 

waniliowe 350 g. 

szt. 230 szt.   

4 Ciastka Hit 250g czekoladowe szt. 230 szt.   

5 E. Wedel baton WW 47g 

nadzienie orzechowe 

szt. 230 szt.   

6 Olza Prince Polo Classic 

Kruchy wafelek z kremem 

kakaowym oblany czekolada 

36g 

szt. 230 szt.   

7 Śmiej żelki Nimm2 kwaśne 

90g 

szt. 230 szt.   

8 E. Wedel Delicje szampańskie 

147g mix smaków 

szt. 230 szt.   

9 Kinder Chocolate 100g szt. 230 szt.   

10 Jutrzenka Akuku te nadziane! 

Żelki o smaku owocowym. 

90g 

szt. 230 szt.   

11 Lu petitki Lubisie 

czekoladowe 30g 

szt. 230 szt.   

12 Mamba Gumy rozpuszczalne i 

smaku owocowym 4 x 26,5 g 

szt. 230 szt.   

13 Skittles orginal 38g szt. 230 szt.   

14 E. Wedel baton bajeczny 45g szt. 230 szt. 

 

  

15 Nescafe Sensazione Crema 

Kawa rozpuszczalna 200g 

szt. 2 szt.   



 

16 Mleko Łaciate UHT 2,0% 1l. szt. 5 szt.   

17 Lipton Herbata czarna 200g 

(100 torebek) 

szt. 2 szt.   

18 Tymbark jabłko mięta napój 

owocowy 1lx12szt. 

karton 5 karton   

19 Tymbark jabłko brzoskwinia 

napój owocowy 1lx12szt. 

karton 5 karton   

20 Tymbark jabłko wiśnia napój 

owocowy 1lx12szt. 

karton 5 karton   

21 Tymbark pomarańcza 

brzoskwinia napój owocowy 

1lx12szt. 

karton 5 karton   

22 Cisowianka woda mineralna 

gazowana 1,5l 

zgrze

wka 

5 

zgrzewka 

  

23 Cisowianka woda mineralna 

niegazowana 1,5l 

zgrze

wka 

5 

zgrzewka 

  

24 Lay’s papryka chipsy 150g szt. 15 szt.   

25 Lay’s zielona cebulka chipsy 

150g 

szt. 15 szt.   

26 Cheetos Chrupki 

kukurydziane o smaku 

ketchupowym 165g 

szt. 15 szt.   

27 Cheetos Chrupki 

kukurydziane o smaku sera 

165g 

szt. 15 szt.   

28 Przysnacki Prażynki solone 

120g 

szt.  15 szt.   

29 Wawel Michałki Białe 

Cukierki w polewie 1kg 

opak. 4 

opakowa

nie 

  

30 Wawel Michałki Klasyczne 

Cukierki w polewie 1kg 

opak. 4 

opakowa

nie 

  

31 Wawel Mieszanka Krakowska 

Galaretka w czekoladzie 1kg 

opak. 4 

opakowa

nie 

  

32 Wawel Trufle w czekoladzie 

cukierki o smaku rumu 1kg 

opak. 4 

opakowa

nie 

  

 Wartość brutto  PLN 

Razem 
 

Wszystkie artykuły spełniają wymogi polskich norm. 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia  Od dnia podpisania umowy do 28 listopada 2016r. 

Termin związania ofertą do dnia 02.12.2016r. 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy 

warunki w nim zawarte.     



 

2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu. 

3. Pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w 

zamówienia. 

4. Zawarte postanowienia we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w 

przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego.                                                                                                                                             
 

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

prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.) 

    Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające z zapytania 

ofertowego załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1) wypełniony i podpisany formularz cenowy (Załącznik Nr 1), 

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, (Załącznik Nr 3), 

3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 

Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy. 
 

 

 

       ..................................................... 
                                   podpis i pieczęć upoważnionej osoby* 
 

*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym 

upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez osobę upoważnioną 

 

  

 


