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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

Załącznik nr 2 do Umowy nr CSIOZ/…../2015 

Warszawa, dnia ….………….r. 

WZP.6151.1.2015 

OFERTA 

 

na ,,Dostawę artykułów spożywczych do siedziby Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia”  

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy / nr dowodu osobistego dla osób fizycznych/. 

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

NIP: .....................................................................................................................................* 

REGON: ..............................................................................................................................* 

2. Cena Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia: 

1) oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto:……………… zł 

(słownie złotych: ……………….………), brutto:……………..………… zł (słownie złotych: 

……………….………), w tym podatek VAT: ……………… zł., w tym: 

Lp. Materiał promocyjny Ilość szt. 
Cena jednostkowa 

brutto  
Wartość brutto 

1 2 3 4 5 

1. 
Mleko UHT 2% w opakowaniu kartonowym 

o pojemności 1 l. 
300 l. 

  

2. 

Herbata czarna kl. średnia, opakowanie 

zawierające od 100 do 120 torebek o 

gramaturze 2g ±5% 

40 op. 

  

3. 

Herbata wieloowocowa kl. Średnia, 

opakowanie zawierające od 25 do 

30 torebek o gramaturze  2g±5% 

25 op. 
  

4. 

Herbata zielona kl. Średnia, opakowanie 

zawierające od 25 do 

30 torebek o gramaturze 2g±5% 

25 op. 

  

5. 
Kawa rozpuszczalna 100% kawy naturalnej, 

opakowanie zawierające 200g 
85 op. 

  

6. 

Ciastka kruche o gramaturze minimum 135g, 

a nie większej niż 200g 

(4 rodzaje: maślane, z bakaliami, kokosowe, 

z czekoladą) 

70 op. 
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7. 
Cukier biały kryształ, opakowanie papierowe 

zawierające 1 kg 
70 kg 

  

8. 

Ciasto rodzaje ciast do wyboru: babka 

drożdżowa, babka piaskowa, mazurek, keks 

z bakaliami, makowiec w opakowaniach 

zawierających minimum 330g, a nie więcej 

niż 600g 

20 kg 

  

9. Faworki pakowane  od 180 g do 200g 10 op. 
  

10. 

Pączki ciasto drożdżowe z nadzieniem 

owocowym, lukrowane, o gramaturze od 65g 

do 80g 

240 szt. 
  

Razem 
 

 

2) oferujemy termin realizacji zamówienia dostawy częściowe zgodnie z § 1 i 2 wzoru umowy 

stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego; 

3) płatność: w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku do siedziby 

Zamawiającego. 

4) Udzielamy okresu przydatności do spożycia : zgodnie z § 4 wzoru umowy stanowiącym 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego . 

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

4. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wymogami określonymi 

w zapytaniu ofertowym oraz jego załącznikach i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 

5. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 

1) ……………….……………………………………………..; 

2)  .................................................................................................; 

 

 

.............................................................................. 
(pieczątka oraz podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy) 

 

 

*dla osób prowadzących działalność gospodarczą 
 


