
 

  

  Projekt jest współfinansowany przez UE ze środków EFS  oraz budżetu państwa w ramach  RPO WSL na lata 2014-

2020 w ramach  Działanie 

11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.  

 

 
   

   
 

Załącznik nr 1  

 

__________________________ 

  miejscowość, data 

 

Formularz ofertowy 

na wykonanie i dostarczenie posiłków w ramach projektu pn. „Przedszkole Karolek szansą na lepszy 

start" , nr wniosku WND-RPSL.11.01.03-24-00D6/19-005 współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia 

wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.  

 

Nazwa Wykonawcy:  .................................................................................  

 

Siedziba Wykonawcy ....................................................................................  

 

Nr telefonu  .....................................................................................  

 

e-mail: ..................................................................................... 

 

Na podstawie uzyskanego zapytania ofertowego podejmuję się wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z dobrą praktyką, wiedzą, obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością i składam 

ofertę na przedmiot zamówienia opisany w zapytaniu ofertowym. 

 

1. Oferujemy  przygotowanie i dostawę zestawów posiłków dla dzieci w wieku przedszkolnym do 

przedszkola zlokalizowanego przy ul. Macierzyńskiego 11, 43-150 Bieruń. 

Lp. nazwa ilość Cena 

jednostkowa 

brutto (zł) 

Wartość brutto 

(zł) 

1 Śniadanie 1150 szt.   

2 Przekąska 1150 szt.   

3 Obiad 1150 szt.   

4 Podwieczorek 1150 szt.   
 

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i dostawę zestawów posiłków tj. śniadanie, 

przekąska, obiad, podwieczorek dla 10-osobowej grupy dzieci w wieku przedszkolnym wraz z 

odbiorem odpadów pokonsumpcyjnych po posiłkach w okresie od 08.05.2020 r. do 31.10.2020r.,  

z wyłączeniem przerw w pracy przedszkola określonych przez Zamawiającego. 
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Zamawiający oświadcza, że wskazana liczba ma charakter szacunkowy, a rzeczywista liczba posiłków 

wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i uzależniona będzie od obecności dzieci w 

przedszkolu. Zamawiający przekaże informację Wykonawcy (telefonicznie lub elektronicznie) o 

liczbie dzieci, które będą korzystać z posiłków danego dnia najpóźniej do godziny 09:00. 

 

 

Zamawiający oświadcza również, iż termin wykonania zamówienia może ulec zmianie. 

 

 

 

2. Cena ofertowa wykonania przedmiotu zamówienia: 

 

......................................zł netto,  plus podatek VAT ............%, tj. .........................zł, co daje kwotę: 

………..........................zł brutto, słownie: ............................................................................ zł  brutto,  

Cena oferty zawiera koszty transportu i  rozładowania posiłków. 

 

3. Do realizacji zamówienia zostanie zaangażowanych ……..osoba/osoby (ilość os.) spełniających 

kryterium nr 2. aspekty społeczne w Zapytaniu ofertowym (punkt 10). 

 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i przyjmujemy warunki w nim 

zawarte. 

 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w Zapytaniu Ofertowym, 

tj. przez 30 dni od terminu składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego. 

 

6. Zobowiązujemy się, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia 

umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 

 

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

data i podpis Oferenta 

 

 

 

 

 

  


