ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Dotyczy zapytania ofertowego na realizację usługi cateringowej – dostarczania wyżywienia
całodziennego (śniadania, obiady, podwieczorki) w formie cateringu dla dzieci (35 osób - ilość
zamawianych porcji zależy od liczby dzieci uczestniczących w projekcie i nie musi być w każdym
miesiącu równa 35 porcji dziennie) z grup uczestniczących w projekcie realizowanym w
WidziMisie" żłobek i klub malucha Agnieszka Ciechanowska z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
(62-080), ul. Ogrodowa 3. Wydatek realizowany będzie w ramach projektu pt. „Powrót rodziców
do pracy - nowe miejsca dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku "Widzimisie"” nr RPWP.06.04.01-300039/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

FORMULARZ OFERTY
do:
"WidziMisie" żłobek i klub malucha
Ciechanowska
ul. Ogrodowa 3
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 731313914
mail: widzimisiedladzieci@o2.pl
I.

Agnieszka

Dane wykonawcy:

Imię nazwisko/nazwa:……………………………………………………………………………………………………………………
Adres………………:………………………………………………………………………………………………………………………..…
telefon:..………………………………………… e-mail:………………………………………… NIP:………..……………………
II.

Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, tj. dostarczania
zróżnicowanych posiłków w postaci śniadania, obiadu dwudaniowego,
podwieczorku dla dzieci (35 osób - ilość zamawianych porcji zależy od liczby dzieci
uczestniczących w projekcie i nie musi być w każdym miesiącu równa 35 porcji
dziennie) uczestniczących w projekcie realizowanym w „WidziMisie" żłobek i klub
malucha Agnieszka Ciechanowska w okresie od 01.03.2018 do 28.02.2019r. , za cenę:

PLN netto za wyżywienie całodzienne w przeliczeniu na jedno dziecko
(słownie:……………………………………………………………..…….)
Do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości………..%
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PLN brutto za wyżywienie całodzienne w przeliczeniu na jedno
dziecko
(słownie:…………………………………………………………….)

III.

IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

(*niepotrzebne skreślić)
a. Oświadczam, że w ramach zamówienia wykonawca spełni kryterium
społeczne* i je udokumentuje
b. Oświadczam, że w ramach zamówienia wykonawca nie spełni kryterium
społecznego*
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacją
zawartą w zapytaniu ofertowym, uzyskałem konieczne informacje niezbędne do
przygotowania oferty i nie wnoszę zastrzeżeń do zamówienia.
Zobowiązujemy się w przypadku przyznania zamówienia naszej firmie, do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Akceptuję warunki płatności: płatność w miesięcznych okresach rozliczeniowych
wyliczana za dany miesiąc jako iloczyn ilości dzieci i liczby dni roboczych. Płatne
przelewem do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury/rachunku. Potwierdzenia wykonania usługi dokonuje koordynator projektu.
Usługę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z harmonogramem
opracowanym z Zamawiającym oraz wymogami dotyczącymi żywienia dzieci w
wieku do lat 3 korzystających z opieki w żłobku.
Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i
prawdziwe.
Oświadczam, że wykonawca posiada odpowiednie zasoby kadrowe i technologiczne
zapewniające wykonanie usługi zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu
ofertowym.
Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności
Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia

…………………………………….
Data

…….…………………………………………………….
podpis osoby składającej ofertę

Załączniki do oferty:
1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym
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