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          Załącznik nr 1 
 
Nr sprawy: ZS-PWW/221/1/14 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 
 
 

1. Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa............................................................................................................................................ 
Siedziba......................................................................................................................................... 
Osoba upoważniona do kontaktów............................................................................................... 
Nr telefonu/faksu........................................................................................................................... 
Nr NIP........................................................................................................................................... 
Nr REGON.................................................................................................................................... 
 
 

2. Dane dotyczące Zamawiającego: 
 
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Wiązowej 
Wola Wiązowa 42 
97-438 Rusiec 
tel./fax (43) 67 66 987 
e-mail: zsp_wola42@wp.pl 
NIP: 769-20-10-460 
REGON: 592262827 
 
 

3. Zobowiązania Wykonawcy: 
 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na zadanie poniżej: 
„Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli 
Wiązowej, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Warunków Zamówienia 
za cenę podaną w poniższych arkuszach (1-9): 
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1.  CPV 15300000 "OWOCE, WARZYWA I 
PODOBNE PRODUKTY"      

          

Lp
. Nazwa towaru Jm. 

Opis 
szczegóło
wy towaru 

Prognozowan
e 
zapotrzebowa
nie ilościowe 
w okresie 
01.09.2014 r. - 
30.06.2015r.  

Jednostk. 
cena netto 
(zł) 

Wartość 
netto     
(zł) 

Vat 
(%) 

Jednost. 
cena 
brutto 
(zł) 

Wartość 
brutto (zł) 

1 ananas w puszce  puszka 565 g 20      
2 banany kg   500           
3 buraczki czerwone świeże kg   240           
4 buraczki czerwone sł. 0,9 l 20      
5 brzoskwinie kg   80           
6 cebula kg   120           
7 chrzan tarty sł. 170 g 40           
8 czosnek główka  10      
9 brokuły szt.   10           

10 brukselka kg   10           
11 brzoskwinie w puszce puszka 850 g 10           

12 
dżem "Łowicz" lub 
równoważny sł. 280 g 100           

13 
dżem "Łowicz" " lub 
równoważny sł. 330 g 150           

14 fasola drobna pacz. 400 g 60           

15 
fasola "Jaś" lub 
równoważna pacz. 400 g 140           

16 śliwki kg   10           
17 groch łuskany, połówki pacz. 400 g 50           
18 groszek konserwowy puszka 240 g 50           
19 gruszki "Klapsy" kg   10           
20 grejpfrut zielony kg  10      
21 jabłka, słodkie kg   550           
22 kalafior szt.   50           
23 Kapusta biała kg   450           
24. Kapusta młoda Szt.  50      
25 kapusta czerwona kg   170           
26 kapusta czerwona sł. 0,9 l 62           
27 kapusta kiszona wiadra 5 kg 40           
28 kapusta kiszona  paczka 1 kg 120           
29 kapusta pekińska kg   170           

30 
sok COSTA lub 
CAPRIOlub równoważny karton 2 l 1240           

31 
ketchup "Tortex" łagodny " 
lub równoważny szt. 500 g 80           

32 

koncentrat pomidorowy 
"Pudliszki" 30% lub 

równoważny sł. 200 g 390           
33 kukurydza konserwowa puszka 400 g 60           
34 truskawki kg   70           
35 kiwi szt.   160           
36 koper świeży  pęczek   20           
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37 
Majeranek Prymat lub 
równoważny pacz. 30 g 60           

38 marchew świeża kg   1000           
39 mandarynki kg   145           
40 ogórek świeży kg   110           
41 ogórki kiszone sł. 0,9 l 50           
42 ogórki kiszone wiadra 3 kg 40           
43 papryka czerwona kg   5           

44 
papryka mielona słodka 
Prymat lub równoważna pacz. 20 g 70           

45 pieczarki 
skrzynk

a 4 kg 25           
46 pieczarki kg   30           
47 pietruszka natka pęczek   20           
48 pietruszka korzeń kg   220           
49 pomarańcze kg   160           
50 pomidory kg   160           
51 por szt.   180           
52 rodzynki paczka 100 g 10           
53 rzodkiewka pęczek   50           
54 sałata szt.   100           
55 sałatka warzywna sł. 0,9 l 36      
56 seler korzeń kg   250           
57 szczaw sł. 350 g 40           
58 warzywa mrożona paczka 400 g 50           
59 winogron kg   100           
60 ziemniaki kg   7000           
61 Ziemniaki młode kg  400      
62 Żurawina kg    3      

  
razem wartość netto: 

  
razem wartość 

brutto:   

wartość netto słownie:   

wartość brutto słownie:   
 
 
 
         
         ........................................................... 
         (data, pieczęć i podpis Wykonawcy) 
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2. CPV 15500000 „PRODUKTY 
MLECZARSKIE”       
          

Lp. Nazwa towaru Jm. 

Opis 
szczegóło
wy towaru 

Prognozowan
e 
zapotrzebowa
nie ilościowe 
w okresie 
01.09.2014r. – 
30.06.2015r.  

Jednostk. 
Cena netta 
(zł) 

Wartość 
netto (zł) 

Vat 
(%) 

Jednost. 
Cena 
brutto 
(zł) 

Wartość 
brutto (zł) 

1 mleko 2% l 1 l 2850           

2 
jogurt owocowy 
„Serduszko” szt. 150 g 1200           

3 maślanka karton 1 l 60           
4 twaróg półtłusty Wieluński kg   200           
5 serek homogenizowany szt. 150 g 80           
6 serek topiony szt. 100 g 100           
7 serek topiony szt. 200 g 70           

8 
ser biały „Mój ulubiony” „ 
lub równoważny opak. 1 kg 60           

9 

ser żółty „Gouda” „ 
Esamski” lub 
równoważny kg   30           

10 śmietana 18% szt. 400 g 450           
11 śmietana 30% szt. 400 g 160           
12 śmietana 36% karton 500 g 20      
13 Masło śmietankowe szt. 250g 30      
14 Twaróg chudy Wieluński kg  50      

  
razem wartość netto: 

  
razem wartość 

brutto:   

wartość netto słownie:   

wartość brutto słownie:   
 
 
 

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

         (data, pieczęć i podpis Wykonawcy) 
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3. CPV 15400000 "OLEJ E I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE 
LUB ROŚLINNE"      
          

Lp. Nazwa towaru Jm. 

Opis 
szczegóło
wy towaru 

Prognozowan
e 
zapotrzebowa
nie ilościowe 
w okresie 
01.09.2014r. - 
30.06.2015r.  

Jednostk. 
cena netta 
(zł) 

Wartość 
netto (zł) 

Vat 
(%) 

Jednost. 
cena 
brutto 
(zł) 

Wartość 
brutto (zł) 

1 
margaryna "Mleczna" lub 
równoważ. kostka 250 g 360           

2 
olej "Kujawski" " lub 
równoważny szt. 1 l 390           

3 

tłuszcze do smarowania 
kanapek "Śniadaniowa" " 
lub równoważna szt. 500 g 660           

  
razem wartość netto: 

  
razem wartość 

brutto:   

wartość netto słownie:   

wartość brutto słownie:   
 
 
 
           ......................................................... 

 (data, pieczęć i podpis Wykonawcy) 
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          ...................................................................... 
           (data, pieczęć i podpis Wykonawcy) 
 
5. CPV 15200000 "RYBY PRZETWORZONE I 
KONSERWOWANE"      
          

Lp. Nazwa towaru Jm. 

Opis 
szczegóło
wy towaru 

Prognozowan
e 
zapotrzebowa
nie ilościowe 
w okresie 
01.09.2014r. - 
30.06.2015r.  

Jednostk. 
cena netta 
(zł) 

Wartość 
netto (zł) 

Vat 
(%) 

Jednost. 
cena 
brutto 
(zł) 

Wartość 
brutto (zł) 

1 

filety z miruny, dorsza do 
smażenia lub 
równoważne kg   220           

2 
ryba w oleju „Neptun” " 
lub równoważna puszka 175 g 40           

3 
ryba wędzona makrela 
lub równoważna kg   20           

  
razem wartość netto: 

  
razem wartość 

brutto:   

wartość netto słownie:   

wartość brutto słownie:   
 
                                                                                                                                                   (data, pieczęć i podpis Wykonawcy) 

4.CPV 15600000 "PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIARNA, SKROBI I PROD. 
SKROBIOWYCH"    
          

Lp. Nazwa towaru Jm. 

Opis 
szczegóło
wy towaru 

Prognozowan
e 
zapotrzebowa
nie ilościowe 
w okresie 
01.09.2014r. - 
30.06.2015r.  

Jednostk. 
cena netta 
(zł) 

Wartość 
netto (zł) 

Vat 
(%) 

Jednost. 
cena 
brutto 
(zł) 

Wartość 
brutto (zł) 

1 
mąka "Szadkowska" " lub 
równoważna kg   800           

2 mączka ziemniaczana kg   110           
3 kasza manna kg   30           

4 
kasza jęczmienna-
średnia kg   150           

5 płatki owsiane opak. 400 g 20           
6 płatki ryżowe opak. 400 g 30           
7 ryż błyskawiczny kg   110           
8 ryż w torebkach opak. 400 g 40      

9 
płatki kukurydziane "Corn 
Flakes" " lub równoważne opak. 250g 30           

  
razem wartość netto: 

  
razem wartość 

brutto:   

wartość netto słownie:   

wartość brutto słownie:   
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6. CPV 15900000 
"NAPOJE"         
          

Lp. Nazwa towaru Jm. 

Opis 
szczegóło
wy towaru 

Prognozowan
e 
zapotrzebowa
nie ilościowe 
w okresie 
01.09.2014r. - 
30.06.2015r.  

Jednostk. 
cena netta 
(zł) 

Wartość 
netto (zł) 

Vat 
(%) 

Jednost. 
cena 
brutto 
(zł) 

Wartość 
brutto (zł) 

1 
herbata "Saga" " lub 
równoważna paczka 90 g 280           

2 

Herbata-Saga 
ekspresowa lub 
równoważna paczka 70 g 50           

3 
syrop „Herbapol” „ lub 
równoważny butelka 430 ml 40           

4 

woda niegazowana 
„ŻYWIEC” „ lub 
równoważna butelka 1,5 l 50           

5. 
Herbata owocowa Babuni 
lub równoważna paczka  50      

  
razem wartość netto: 

  
razem wartość 

brutto:   

wartość netto słownie:   

wartość brutto słownie:   
 
 
 
 
 
           .......................................................... 
           (data, pieczęć i podpis Wykonawcy) 
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7. CPV 15810000 "PIECZYWO, ŚWIEŻE WYROBY 
PIEKARSKIE I CIASTKARSKIE"     
          

Lp. Nazwa towaru Jm. 

Opis 
szczegóło
wy towaru 

Prognozowan
e 
zapotrzebowa
nie ilościowe 
w okresie 
01.09.2014r. - 
30.06.2015r.  

Jednostk. 
cena netta 
(zł) 

Wartość 
netto (zł) 

Vat 
(%) 

Jednost. 
cena 
brutto 
(zł) 

Wartość 
brutto (zł) 

1 bułka szt. 0,10 kg 6000           
2 bułka Graham szt. 0,05 kg 500           
3 bułka słodka szt. 60 g 1000           
4 bagietka szt. 200 g 110           
5 chleb szt. 0,60 kg 400           
6 chleb szt. 1 kg 500           
7 chleb razowy szt. 0,60 kg 150           
8 chałka szt. 0,60 kg 20           
9 ciasto drożdżowe szt. 650 g 80           

10 babka piaskowa szt.  100           
11 rogal szt. 60 g 300           

  
razem wartość netto: 

  
razem wartość 

brutto:   

wartość netto słownie:   

wartość brutto słownie:   
 
 
 

 
           .......................................................... 
           (data, pieczęć i podpis Wykonawcy) 
 
8. CPV 15100000 "PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I 
PRODUKTY MIĘSNE"     
          

Lp. Nazwa towaru Jm. 

Opis 
szczegóło
wy towaru 

Prognozowan
e 
zapotrzebowa
nie ilościowe 
w okresie 
01.09.2014r. - 
30.06.2015r.  

Jednostk. 
cena netta 
(zł) 

Wartość 
netto (zł) 

Vat 
(%) 

Jednost. 
cena 
brutto 
(zł) 

Wartość 
brutto (zł) 

1 boczek wędzony surowy kg   40           
2 boczek wędzony parzony kg na kanapki 6           
3 filet z kurczaka kg   200           
4 farsz mielone kg   200           
5 karkówka b/k kg   180           
6 kaszanka kg   70           
7 kiełbasa zwyczajna kg   370           
8 kiełbasa szynkowa kg na kanapki 60           
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wieprzowa 

9 
kiełbasa szynkowa 
drobiowa kg na kanapki 30           

10 kości schabowe kg   800           
11 kurczak kg   60           

12 
parówka cienka 
wyborowa kg   100           

13 porcja rosołowa kg   50           
14 schab b/k kg   200           
15 skrzydełka z kurczaka kg   300           
16 słonina kg   10           
17 smalec kg   30           
18 udziec z kurczaka kg   80           
19 żeberka kg   110           
20 gulaszowe kg   270           
21 wątroba wieprzowa kg  75      
22 wątroba drobiowa kg  40      
23 parówka gruba kg  50      
24 wołowina b/k kg  30      
25 Kiełbasa wolska kg  50      
26 Pieczeń wieprzowa kg  30      
27 Pasztet foremka kg  20      

  
razem wartość netto: 

  
razem wartość 

brutto:   

wartość netto słownie:   

wartość brutto słownie:   
 
 
 
 
           .......................................................... 
           (data, pieczęć i podpis Wykonawcy) 

 
9. CPV 15800000 "RÓŻNE PRODUKTY 
SPOŻYWCZE"      
          

Lp. Nazwa towaru Jm. 

Opis 
szczegóło
wy towaru 

Prognozowan
e 
zapotrzebowa
nie ilościowe 
w okresie 
01.09.2014r. - 
30.06.2015r.  

Jednostk. 
cena netta 
(zł) 

Wartość 
netto (zł) 

Vat 
(%) 

Jednost. 
cena 
brutto 
(zł) 

Wartość 
brutto (zł) 

1 bułka tarta opak. 0.50 kg 310           

2 
batony "Grześki"  lub 
równoważne szt. 39 g 700           

3 
budyń „Delecta” lub 
równoważna opak. 65 g 200           

4 ciastka w czekoladzie kg   40           

5 
delicat czerwony lub 
równoważny szt. 75 g 70           
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6 Cukier kg   900           

7 
cukier waniliowy 
„Delecta” lub równoważny opak. 32 g 130           

8 cukier puder opak. 400 g 20           
9 sól kg   200           

10 cynamon opak. 20 g 30           

11 
czekolada „Wedel”  lub 
równoważna szt. 100 g 100           

12 
galaretka „Winiary“ lub 
równoważna szt. 79 g 100           

13 
kawa  Inka lub 
równoważna szt. 500 g 40           

14 
kisiel „Delecta“  lub 
równoważny szt. 65 g 180           

15 
kakao "Dekomoreno" lub 
równoważny szt. 100 g 40           

16 

kostki rosołowe drobiowe 
"Kucharek" lub 
równoważny szt. 180 g 20           

17 koncentrat buraczany butelka 220 g 10           
18 koper suszony szt. 25 g 20           

19 
kwasek cytrynowy 
Delecta lub równoważna opak. 20 g 70           

20 
makaron "Lubella" lub 
równoważny opak. 500 g 150           

21 
przyprawa do bigosu 
Prymat lub równoważna opak. 20 g 30           

22 

Makaron nitka 
"Międzybrodzki-krajanka" 
lub równoważny  opak. 250 g 80           

23 
makaron świderki 
"Lubella" lub równoważny opak. 500 g 350           

24 musztarda stołowa sł. 150 g 40           

25 
sos sałatkowy „Knorr”-
grecki  lub równoważny opak. 10 g 50           

26 
majonez "Winiary" lub 
równoważny sł. 620 g 110           

27 warzywko  szt. 180 g 30           

28 
liść laurowy Pryma lub 
równoważny opak. 20 g 20           

29 nutella szkl. 200 g 130           

30 
żurek "Winiary"  lub 
równoważny opak. 50 g 240           

31 żurek butelka 500 g 50           

32 

płatki czekoladowe 
CHOCAPIC  lub 
równoważne opak. 300 g 100           

33 
pieprz czarny mielony 
Prymat lub równoważny opak. 20 g 40           

34 drożdże opak. 100 g 150           

35 
Przyprawa ziarenko 
smaku  opak. 180 g 40           

36 proszek do pieczenia opak. 30 g 20           

37 

przyprawa w płynie 
"Winiary"  lub 
równoważny butelka 1 kg 30           

38 przyprawa "Kucharek" lub opak. 250g 230           
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równoważny 
39 wafelki kg   30           
40 sos do spagetti opak. 50 g 40      

41 
sos do spagetti „Łowicz” 
lub równoważny sł. 520 g 20      

42 jajka szt.   9000           

43 

pasztet drobiowy 
"kogucik"  lub 
równoważny puszka 160 g 330           

44 kotlet sojowy  opak. 100 g 150           

  
razem wartość netto: 

  
razem wartość 

brutto:   

wartość netto słownie:   

wartość brutto słownie:   
 

                                                                                                   .......................................................... 
           (data, pieczęć i podpis Wykonawcy) 
 

Oświadczam, że: 
 

1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w części........................................................... 
(proszę wymienić arkusze niniejszego formularza 
ofertowego 1-9) 

2. Wykonam zamówienie publiczne w terminie:................................................................................ 
3. Termin płatności:......................... dni. 
4. Uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania 

zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

5. W cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują 

stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art.233 kodeksu karnego). 
7. Uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w Warunkach Zamówienia. 
8. Oświadczamy, że załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagania 

stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i 
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 
 
Nazwisko, imię............................................................................................................. 
Stanowisko .................................................................................................................. 
Telefon ..................................................Fax................................................................. 
Zakres pełnomocnictwa: (do reprezentowania w postępowaniu, do reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy, do zawarcia umowy): ................................................................................................ 
 
Dokumenty 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................... 

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

................................................................................................................................... 
 
Zastrzeżenie Wykonawcy 
 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
Inne informacje Wykonawcy: 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
 
........................................................................                                               ............................................. 
czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania    pieczątka firmowa Wykonawcy 
Wykonawcy 


