
 
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu 

OFERTA DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR SZD.ZP.07.2021 

na dostawę poczęstunku dla uczniów uczestniczących w zajęciach finansowanych ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Dodatkowe 
kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia”  realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

1.     ZAMAWIAJĄCY: 

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska 

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 

2.     WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Nazwa Wykonawcy 
 

Adres 
 

Nr telefonu 
 

Adres email 
 

 

3.   Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że 

1) zapoznałem (zapoznaliśmy) się z treścią ogłoszenia dla niniejszego zamówienia; 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią ogłoszenia; 
3) akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Ogłoszenia; 
4) ceny jednostkowe poszczególnych towarów wynoszą: 

L. 
P. 

Nazwa produktu Jedn. miary ilość 
Wartość 

jedn. 
netto 

Wartość 
VAT 

Wartość 
jedn. 

brutto 

Koszt 
ogółem 
(brutto) 

1 Kawa rozpuszczalna w 
saszetkach 1w1 -  2g * 100 
szt./opakowanie  

szt. 37 
    

2 Herbata czarna w 
torebkach 140g-150g/100 
sztuk/opakowanie 

szt. 37 
    

3 Herbata owocowa, różne 
smaki – opakowanie 40g – 
20 torebek/opakowanie 

szt. 182 
    

4 Woda butelkowana 
mineralna 0,5 litra 
niegazowana 

szt. 3 640 
    



 
5  Woda butelkowana 

mineralna 0,5 litra 
gazowana 

szt. 3 640 
    

6 Mleko/ śmietanka do kawy 
10 ml * 10szt./opakowanie   

szt. 1 456 
    

7 Cukier w saszetkach 5g * 
200 szt./opakowanie 

szt. 55 
    

8 Słone przekąski (typu mix 
koktajlowy) –  230 
g/opakowanie 

szt. 280 
    

9 Ciastka kruche mieszanka 
różnych smaków, 1 
kg/opakowanie 

szt. 78 
    

10 Kubki papierowe 
przystosowane do 
gorących napojów, poj. 
250,00 ml – 100 
szt./opakowanie 

szt. 20 

    

11 Łyżeczki do kawy/herbaty 
drewniane – 100 
szt./opakowanie  

szt. 20 
    

12 Serwetki BIO-50 
szt./opakowanie  

szt. 40 
    

SUMA     

 

Słownie cena całego zamówienia: 

Netto - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VAT - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Brutto - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.   W przypadku udzielenia mi(nam) zamówienia zobowiązuję(emy) się do zawarcia pisemnej umowy 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

5.   Oświadczam(y), że zapoznałem(zapoznaliśmy) się w sposób wystarczający i konieczny ze 
szczegółowym zakresem zamówienia zawartymi w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz wszystkimi 
informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie może 
być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych. 

6.   Oświadczam(y), że dysponuję(emy) adekwatnym do zamówienia potencjałem technicznym, 
umożliwiającym przeprowadzenie wszystkich elementów zamówienia. 

7.   Oświadczam(y), że posiadamy/dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

8.   Oświadczamy, iż ………….. (nazwa Wykonawcy)…………. znajduje się w sytuacji ekonomicznej 



 
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

9.   Oświadczam, iż nie jestem/jestem1 powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a)   uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b)   posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c)   pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d)   pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej 
(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

10.    Załącznikami do niniejszej oferty są: 

a)    dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy; 

b)    pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu 
stwierdzającego status prawny2 

c)    ………………… 

  

 

 

…..……………… dnia…………………..                                                        …………………………….……………… 
         (czytelny podpis)3 

 

 

 
1 Niepotrzebne skreślić. 
2 Należy usunąć jeżeli nie jest składane. 
3 W przypadku ofert składanych przez spółki cywilne podpis powinien złożyć każdy ze wspólników. 


