
 
Zadanie nr 1 – 10                                                                                                             Załącznik nr 1 do umowy 

Kz-2380/68/19/ZW-MG 

 
     

 

 FORMULARZ OFERTOWY 
ZADANIA NR …………….  

( formularz  ofer tow y dla  zadania 1 -10)  

 

      na świadczenie usługi w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych  
w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) oraz stanów osobowych na zlecenie 
Wydziału Gospodarki Materiałowo – Technicznej KWP w Łodzi.  

 
1. Pełna  nazwa  i  siedziba  Wykonawcy:…......................................................................................... 
 

Telefon              ….........................................                                     Fax     …........................................ 

Regon                ….........................................                                     NIP    …........................................ 

Adres e mail - ……………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Oświadczam, że zgodnie z …………………………………../wskazać odpowiedni dokument,  

z którego wnika prawo do reprezentacji Wykonawcy – KRS, CEIDG, pełnomocnictwo/ 
Do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu, złożenia i podpisania oferty wraz z 
załącznikami uprawniony jest: 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                      /imię i nazwisko osoby/osób/ 

3. Cena  oferty: 
 

Cena oferty brutto:………………………… 
 
Słownie wartość oferty brutto: …………………………………………………………………………………… 
Termin płatności: 30 dni     

 
4. Oświadczam, że czas przygotowania/dostarczenia posiłków wyniesie maksymalnie do 2 godzin  

od zgłoszenia telefonicznego/                                                                  

   5. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z ogłoszeniem wraz z załącznikami, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.  

6. Oświadczamy, że zawarty do ogłoszenia wzór umowy został przez nas zaakceptowany  

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych  

w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik 
nr 3 do ogłoszenia i zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z jego zapisami. 

8.  Imię i nazwisko, nr telefonu, faxu oraz e-mail osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym 

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

9.  /jeżeli dotyczy/ Część przedmiotu zamówienia, którą zamierzamy powierzyć podwykonawcy 

……………………………………………………………………………………………………………..….                                                           
10. Oświadczam, że: 

 dane osobowe przekazane w ofercie oraz załącznikach są przetwarzane i udostępnione Zamawiającemu 

zgodnie z art.28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

 wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu /W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje 

danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowania 

obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treść oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 

 przyjmuje do wiadomości i akceptuje zapisy klauzuli informacyjnej zawartej w pkt. 16 Ogłoszenia  

 
 

..................................................................... 
( pieczęć i podpis/y osoby/osób uprawnionej /-ych 

                                                                                                                                         do reprezentowania Wykonawcy)      



 

 

 
 

 

11. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna 

lub osoby fizyczne działające wspólnie) oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie 

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt  

      12 - 22 ustawy Pzp.  

 
/jeżeli dotyczy/Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia  

z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, 

że w związku  

z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: 

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

 

2) Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

       i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

      wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

 
 
 

 
 
 
 
 

..................................................................... 
( pieczęć i podpis/y osoby/osób uprawnionej /-ych 

                                                                                                                                         do reprezentowania Wykonawcy)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


