
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ 
 
 
…………………………………………………………………. 
Nazwa i adres Wykonawcy  
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Całodzienne żywienie pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 

oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie, wchodzących w 
skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Spółka z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74,  

03-131 Warszawa Nr sprawy SCOL/1365/2017” 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY – CENOWY 
Po modyfikacji 22.11.2017 r.  

 
I. Dane dotyczące Wykonawcy:  

 
Pełna nazwa Wykonawcy: 
…………………...............................................................................................  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres siedziby: 
.................................................................................................................................……. 
 
NIP:………………………………………………...     REGON……………………........................................ 
 
Tel........................................................................Fax...................................................................
............  
 
Adres  e-mail:……………………………………………………………………………………………………….. 
 

II. Po zapoznaniu się z dokumentami przetargowymi i wzorem Umowy oferujemy 
wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą kwotę:  

Lp. 

rodzaj diety 
ilość posiłków 

dziennie* 
jednostkowa cena 

netto  
wartość netto  

3x4 
kwota VAT 

wartość brutto z 
VAT 
 5+6 

1 2 3 4 5 6 7 

 Podstawowa dla osób 
starszych 112         

2 
Podstawowa bezmleczna  20         

 
Lekkostrawna  126         

 
Cukrzycowa  102     

 
Cukrzycowa bezmleczna 8     

 Płynna wzmocniona 
podstawowa przez sondę  7         

 
Płynna wzmocniona  62         

3 Razem I termin 95 dni z 
dostawą do ZOL 
Mehoffera 72/74 437     

4 
Suma kolumny 5 (wartość netto) x 95 dni     



5 
Rodzaj diety 

ilość posiłków 
dziennie* 

jednostkowa cena 
netto  

wartość netto  
2ax3a 

kwota VAT 
wartość brutto z 

VAT 
             4a+5a 

6 1a 2a 3a 4a 5a 6a 
 

 

 

 

7 

Podstawowa dla osób 
starszych 21         
Podstawowa bezmleczna 1     
Podstawowa bezglutenowa 1     
Lekkostrawna  70     
Lekkostrawna bezmleczna 3         
cukrzycowa 8     
Cukrzycowa bezmleczna 1         
Niskoenergetyczna 1500 
kcal 2     
Lekkostrawna 
bogatobiałkowa 4         
płynna wzmocniona           

8  

Razem II termin 74 dni 
111 

    

9 Suma kolumny 4a (wartość netto) x 74 dni    

10 Łączna suma wierszy 4 + wierszy 9.    

 

* szacowana ilość posiłków na każdy dzień  
▪  łączna cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wartość wiersz 10: 

………………….......zł.  

      (słownie:..................................................................................................................), 

▪ podatek VAT:  ……………………...zł. 

(słownie:....................................................................................................................), 

▪ łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wartość wiersz 

10:………………… zł.  

       (słownie:............................................................................................................................), 

 
Doświadczenie zawodowe dietetyka ……….miesięcy, wykształcenie kierunkowe 
…………………..(jakie).  
              (kryterium oceny ofert) 
 
III. Podwykonawca: 
Informujemy, że zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy:  
1. Zakres wykonywanych prac: 

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

..............................................................................................................................................  
*) w przypadku nie wypełnienia punktu dotyczącego podwykonawcy Zamawiający uzna, że 
wykonawca będzie wykonywał całość zamówienia publicznego osobiście.  
 
IV. Ponadto oświadczam(y), że:  
1. W związku z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579). Wybór oferty prowadzi/nie prowadzi* do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego:  
1) Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

powstania obowiązku podatkowego: ……………………..……………………………………………  
2)Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT: ……………..………………………………  

2. Zapoznałem się ze wszystkimi warunkami określonymi w SIWZ oraz w projekcie umowy  
i akceptuje je w całości.  



3. Uważam się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia w którym dokonano otwarcia ofert,  
4. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy w 
brzmieniu zgodnym z projektem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, w siedzibie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty powiadomienia o 
wyborze oferty. 

5. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i 
nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia 
w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) w 
oparciu o następujące uzasadnienie:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
*Niepotrzebne skreślić gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego  
u Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pozycji 1) i 2) w pkt IV.1 
formularza ofertowego.  
 
............................, dnia, .............................         

Miejscowość              
                      

………….............................................................. 
(podpisy osób/ osoby wskazanej/ych w 

dokumencie, uprawnionej/ uprawnionych do 
występowania w obrocie prawnym, 

reprezentowania wykonawcy i składania 
oświadczeń woli w jego imieniu) 


