
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 nr 69.ZSP.ZP.2018 dotyczącego zakupu i dostawy 

artykułów spożywczych 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.  syrop owocowy 5 l. szt 120      

2.  majonez Winiary 

700g. 

szt 36      

3.  ryż biały w 

woreczkach (4 x 

100g.) 

szt 300      

4.  sos czosnkowy z 

miodem 260g 

szt 30      

5.  sos pieczeniowy 

ciemny 12g. 

szt. 300      

6.  sos sojowy ciemny 

1 l. 

szt 30      

7.  kluski na parze 

„Babuni” (tacka po 

9 szt) 

szt 1000      

8.  cukier biały 1 kg szt 240      

9.  cukier puder 1 kg szt 30      

10.  cukier wanilinowy 

16g. 

szt 120      

11.  dżem owocowy 

300g. 

szt 160      

12.  ketchup 1 l. szt 50      

13.  sok Kubuś 300g. szt 600      

14.  sól spożywcza 1 kg szt 80      

15.  miód pszczeli 

naturalny 380g. 

szt 100      

16.  mąka wrocławska 1 

kg 

szt 600      

17.  herbata 

granulowana 100g. 

szt 200      



18.  kakao 150g. szt 100      

19.  krem czekoladowy 

400g. 

szt 60      

20.  krem Nutella 600g. szt 60      

21.  kaszka manna 1 kg szt 80      

22.  kasza jęczmienna 1 

kg 

szt 120      

23.  płatki śniadaniowe 

1 kg (różne rodzaje) 

szt 200      

24.  pasztet drobiowy 

131g. 

szt 100      

25.  filet z makreli w 

sosie 

pomidorowym  

170g. 

szt 100      

26.  liść laurowy 12g. szt 60      

27.  sos chili słodki 

113g. 

szt 40      

28.  ziele angielskie 

12g. 

szt 80      

29.  oliwki czarne –

smaki świata 340g. 

szt 40      

30.  oliwki zielone –

smaki świata 340g. 

szt 40      

31.  bazylia 12g. szt 150      

32.  chrupki 

kukurydziane 80g. 

szt 1500      

33.  wafelek bez 

czekolady 25 g. 

szt 3500      

34.  Kinder chocolate 

50g. 

szt 1400      

35.  rogal 7-days 60g. 

 

szt 700      

36.  ciastka Lubisie 30g. 

 

szt 1200      

37.  herbatniki pepitki 

16g. 

szt 1000      

38.  woda niegazowana 

5 l. 

szt 100      

39.  kisiel 40g. 

 

szt 220      

40.  budyń 40g. 

 

szt 220      

41.  olej lniany 0,2 l. 

 

szt 40      

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: styczeń – czerwiec 2019 

7. Termin związania ofertą: 30 dni 

 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

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

 

 

 

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


