
 
Załącznik nr 2 

 
 
 

Formularz ofertowy 

na realizację zamówienia pod nazwą 

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych - mięso dla Szkoły Podstawowej nr 16   im. Mikołaja 

Kopernika w Płocku przy ul. Piasta Kołodzieja 7. 

   

 OFERTA 
   

  

„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych - mięso 
dla 

Przedmiot zapytania  Szkoły Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku 
  w Płocku w 2023 roku” 
   

  Gmina Miasto Płock 

Zamawiający 
  Pl. Stary Rynek 1 09-400 Płock  NIP 7743135712 
 Szkoła Podstawowa nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku   

  ul. Piasta Kołodzieja 7 09-400 Płock 
   

Wykonawca   
  ……………………………………………………………………………………. 

nazwa i adres  
…………………………………………………………………………………....   

telefon   
  ……………………………………………………………………………………. 
adres e: mail   

  ……….................@............................. 
   

Cena oferowana   

  ………………..…………..........................................zł (brutto) 

  Słownie:……………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………….. 

  ………………..…………..........................................zł (netto) 

  Słownie:……………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………….. 

  Zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym 

  stanowiącym załącznik do niniejszego formularza 

  ofertowego. 
   

Termin realizacji  01.01.2023 – 31.12.2023 

   
Termin związania ofertą  30 dni 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oświadczam, że: 

 

a) zapoznałem  się  z  ogłoszeniem  o  zamówieniu  publicznym  o  wartości  do  130  000  zł  
(w tym z wzorem umowy) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki 
w nim zawarte, 

 
b) jeśli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji 

przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy 
o nich Zamawiającego,  

c) jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi,  

d) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

e) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania, 
f) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 
g) nie otwarto wobec mojej firmy likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
h)  zapoznałem się z klauzulą informacyjną umieszczoną w dziale XI ogłoszenia 

o postępowaniu, 
 

i) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu,  

j) w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wskazanych przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze 
umowy stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym o wartości do 
130 000 zł. 

 
k) wyrażam zgodę na podanie informacji dotyczącej Wykonawcy/zwycięzcy niniejszego 

postępowania niezbędnych do ogłoszenia jego wyniku na stronie internetowej 
Zamawiającego.  

l) jestem/nie jestem czynnym podatnikiem podatku VAT. 
m) akceptuję 14 dniowy termin płatności faktury. 

 
 
 

 

……..……………………………… 
 

(data, podpis i pieczęć wykonawcy)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


