Zabrze, 29 listopada 2016 r.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, Dyrektor
Zespołu Szkół Specjalnych Nr 39 w Zabrzu, ul. Wolskiego 10, zwraca się
z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia
obejmującego: przygotowanie i dostawę 1 posiłku dziennie: obiadu
dwudaniowego (catering) dla 40 dzieci w wieku 8-21 lat uczęszczających do
naszej szkoły w roku kalendarzowym 2017.
Ofertę cenową w postaci wypełnionego Formularza Oferty Cenowej należy
złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 15 grudnia 2016 r., do godziny 12.00.
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Formularz VI.1
Załącznik Nr 1
A. FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Nazwa zamówienia

Przygotowanie i dostawa posiłków do stołówki szkolnej
Zespołu Szkół Specjalnych Nr 39 w Zabrzu, ul. Wolskiego 10

Nazwa zamawiającego

Gmina Zabrze – Zespół Szkół Specjalnych Nr 39

Siedziba zamawiającego

41-800 Zabrze
ul. Wolskiego 10

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

1. Zobowiązuje się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w
SIWZ i wzorze umowy.
2. Oferuję wykonanie usługi za cenę
2.1 Cena jednego posiłku wraz z transportem
Cena brutto ……………………………………….PLN
Słownie …………………………………………….
w tym:
Cena netto …………………………………………PLN
VAT ………………………………………………..., tj. ………%
2.2 Cena 40 posiłków wraz z transportem od 01. 01. 2017 r. do 31. 12. 2017 r. (180 dni
żywienia)
Cena brutto ……………………………………….PLN
Słownie …………………………………………….
w tym:
Cena netto …………………………………………PLN
VAT ………………………………………………..., tj. ………%
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3. Zobowiązuję się wykonywać zamówienia w terminie:
01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 r.
4. Oświadczam, że:
4.1. Zapoznałem/am się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
4.2. Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów zrealizować przedmiot
zamówienia.
4.3. Dokonałem/am wizji lokalnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.
5. Wypełniony Formularz oferty cenowej należy złożyć do dnia 15 grudnia 2016 r. do
godziny 12.00 w sekretariacie szkoły.
6. Cena oferty oraz terminy wykonania zamówienia są ostateczne i nie mogą być
negocjowane.
7. Zabronione jest zmienianie postanowień umowy oraz wprowadzanie do niej nowych
postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby
zmienić treść oferty, na podstawie której wybrano ofertę.\
8. Przyjmuję do wiadomości, że oferta zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia
okoliczności wymienionych art. 89 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

……………………… dnia, ………………………

……………………………………………………
podpis i pieczątka wykonawcy
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