
Załącznik  nr 1 do zapytania ofertowego 

 

………………………………………. 
         (miejscowość, data)        

 

Wykonawca: 

…………………………….… 

……………………………… 

……………………………… 

      Zamawiający: 

      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbąszyniu 

      ul. Mostowa 10 

      64-360 Zbąszyń 

 

 

OFERTA  CENOWA 

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego zakupu i dostawy warzyw i owoców 

składam ofertę następującej treści: 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia za następującą cenę: 
L. 

p. 

Nazwa jedn.  

miary 

ilość  

szacun 

kowa 

cena 

jedn. 

netto 

w zł 

wartość 

netto 

w zł 

stawka 

podatku 

VAT 

 w % 

cena 

jednostkowa 

brutto 

w zł 

Wartość 

brutto w zł 

1.  ogórek 

kwaszony 3 l 

szt 20      

2.  ogórek 

konserwowy 

880 g. 

szt 60      

3.  ogórek 

zielony 

kg 39      

4.  pomidor kg 48      

5.  papryka 

czerwona 

kg 10      

6.   czosnek szt 30      

7.  fasola Jaś kg 30      

8.  por szt 150      

9.  sałata 

masłowa 

szt 90      

10.  seler kg 150      

11.  marchew kg 600      

12.  pietruszka kg 150      

13.  kapusta biała kg 300      

14.  kapusta 

włoska 

szt 30      

15.  kapusta 

pekińska 

szt 90      

16.  kapusta 

kwaszona 5 l 

szt 20      

17.  buraki kg 300      



18.  kapusta modra szt 120      

19.  kalafior szt 30      

20.  groch 

(połówki) 

kg 40      

21.  cebula kg 60      

22.  rzodkiewka pęcze

k 

50      

23.  szczypiorek pęcze

k 

50      

24.  mandarynki kg 200      

25.  jabłko kg 390      

26.  banany kg 90      

27.  winogrono kg 30      

28.  cytryna kg 80      

29.  rodzynki 

100g. 

szt 40      

30 ananas plastry 

800g. 

szt 30 

 

     

RAZEM 

 

   

 

wartość ogółem brutto …………………………….. 

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………….) 

 

2. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem. 

3. Oświadczam, iż dysponuję uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem, potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadczam, że  

- zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń; 

- w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na 

warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez 

zamawiającego. 

5. Oświadczam, że jestem/ nie jestem płatnikiem podatku VAT. 

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia umowy: wrzesień – grudzień 2017 r 

7. Termin związania ofertą: 30 dni 

 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

Imię i nazwisko:…………………………………… tel. kontaktowy: ………………………… 

 

 

 

       ………………………………………… 
        (data, czytelny podpis wykonawcy) 


