Załącznik nr 4
FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa:
Siedziba:
Adres poczty elektronicznej:
Strona internetowa:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Numer REGON:
Numer NIP:
Dane dotyczące zamawiającego:
Zespół Szkół im. por. J. Sarny
ul. Żwirki i Wigury 2
39-432 Gorzyce
Zobowiązania wykonawcy:

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

Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przygotowanie
i dostarczanie posiłków dla uczniów - mieszkańców internatu Zespołu Szkół im.por.J.Sarny w Gorzycach”
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia.
1. Gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.
2. Wykonam zamówienie publiczne w terminie od dnia 02.09.2019 r. do dnia 26.06.2020 r. włącznie.
3. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia części I / II (zaznaczyć część) za cenę :
cena netto...........................................................................................................zł
(słownie: ..............................................................................................................)
podatek VAT.......................................................................................................zł
cena brutto..........................................................................................................zł
(słownie:
…………………………………................................................................................................................) stawka
podatku VAT……..%, została naliczona w oparciu o (podać podstawę prawną zastosowanej stawki podatku VAT):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oferuję Termin zapłaty ……….. dni licząc od dnia dostarczenia faktury (należy wpisać ilość dni)
Oferuję Dostarczenie podwieczorku ………..dni w tygodniu (należy podać ile razy w tygodniu zostanie podany
podwieczorek
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
NO = Kryt.A + Kryt.B + Kryt.C,
gdzie NO – Najkorzystniejsza Oferta
A.

Kryterium „Cena” w PLN:
a)
b)

znaczenie kryterium - 60% (60 pkt);
opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:
Lcena = (Cmin / C) x 60 pkt
gdzie:
Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną
C - cena w ofercie ocenianej

B. Kryterium „Termin zapłaty” w dniach:
1

a)
b)

znaczenie kryterium - 10% (10 pkt);
opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin zapłaty”:
Liczba punktów zależy od długości terminu płatności faktury
od 0 do 10 dni – 0 pkt
od 11 do 14 dni – 5 pkt
od 15 do 30 dni – 10 pkt

C. Kryterium „Dostarczenie podwieczorku” w dniach/tydzień:
a) znaczenie kryterium - 30% (30 pkt);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Dostarczenie podwieczorku”:
Liczba punktów zależy od tego ile razy w ciągu tygodnia Wykonawca dostarczy łącznie z obiadem
dodatkowe produkty takie jak np.: płatki i mleko, bułki, owoce , kanapki (zgodnie z wytycznymi
dietetyka) celem wzbogacenia oferty o podwieczorek dla wychowanków. Wartość kaloryczna oraz
rodzajowa podwieczorku musi być zgodna z przepisami opisującymi sposób żywienia młodzieży w
wieku 14 – 20 lat.
od 0 do 3 dni – 10 pkt
od 4 do 5 dni – 20 pkt
od 6 do 7 dni – 30 pkt

4.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych
określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania oraz, że uzyskaliśmy konieczne informacje do
przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
6. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy
oraz postanowienia umowy, zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń.
7. Oświadczamy, że w/w kwoty zawierają wszystkie koszty związane z zamówieniem.
8. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Oferta liczy ......... kolejno ponumerowanych stron.
10. Na potwierdzenie spełniania wymagań do oferty załączam :
1)................................................................................................................
2)..............................................................................................................
3)..............................................................................................................
11. Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione :
1)...................................................................................
2).................................................................................
14. Inne informacje Oferenta :
.........................................................................................................................................

.........................................., dnia......................................
(miejscowość)

……................................................................
( czytelny własnoręczny podpis
Wykonawcy/Oferenta)
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