Załącznik nr 1 do ogłoszenia
........................................
(pieczątka Wykonawcy)

......................., dnia ....................... 2017 r.

Nr postępowania: CRZP/105/017/U/17
FORMULARZ OFERTOWY
Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12

Nawiązując do ogłoszenia postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie art. 138 o
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze
zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” na:.
Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych i cateringowych dla Politechniki Gdańskiej
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
My niżej podpisani:
imię .......................... nazwisko .........................
imię .......................... nazwisko .........................
działający w imieniu i na rzecz:
Pełna nazwa :
Adres:

e–mail:

REGON nr

NIP

KRS

CEiDG

Nr telefonu:

Nr faksu:

Nazwa banku:

Nr rachunku bankowego:

Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami ogłoszenia
o zamówieniu:
za cenę brutto: ...........……………………PLN łącznie z podatkiem VAT
słownie złotych: (…..…………)PLN
zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym, stanowiącym integralną część oferty.
1. Oświadczamy, że wykonamy usługę w terminie:
sukcesywnie przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty umownej,
w zależności od tego co pierwsze nastąpi z możliwością przedłużenia umowy o dalsze 6 miesięcy.
2. Oświadczamy, że usługa będzie realizowana w miejscu:
……………………………………………………………………………………………..………………
(proszę podać nazwę lokalu i dokładny adres)

3.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną, nie
wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami
i zasadami postępowania.
4.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do
ogłoszenia. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
5.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6.Oświadczam / oświadczamy*, że zamówienie zamierzam / zamierzamy* zrealizować przy udziale
podwykonawców, w następującym zakresie:
……………………..………………………………………………………………………………………………
7.Akceptujemy warunki płatności przedstawione we wzorze umowy (zał. nr 3 do ogłoszenia).
8.Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr:….……, które nie mogą być
udostępniane innym uczestnikom postępowania.
W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wykazać w ofercie, że informacje
te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
9.Oświadczamy, że do realizacji zamówienia wyznaczamy następujące osoby:
......................................................
......................................................

Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
 …………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………

-------------------------------------------------------------(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Nr postępowania: ZP/105/017/U/17

FORMULARZ RZECZOWO - CENOWY
w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie art. 138 o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”
Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych i cateringowych dla Politechniki Gdańskiej
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
Formularz cenowy
Lp.
1
1
2

Przedmiot zamówienia
2
Zestaw podstawowy nr 1
Zestaw podstawowy nr 2

usługa restauracyjna
Liczba
Cena jednostkowa
zestawów
brutto za 1 zestaw
[PLN]
3
4
30
50

Wartość brutto
[PLN]
5 [3x4]

Razem wartość zamówienia:

Lp.

Przedmiot zamówienia
2

usługa cateringowa
Liczba
zestawów/
szt.
3
30

1
1

Przerwa kawowa

2

Przerwa kawowa

30

3

Przerwa kawowa

50

4

Kawa

150

5

Herbata

100

6

Woda

200

7

Sok

200

8

Ciasta

120

9

Przystawka ciepła

80

Cena jednostkowa
brutto za 1 zestaw
[PLN]
4

Wartość brutto
[PLN]
5 [3x4]

10

Przystawka zimna

80

11

Przystawka zimna

50

12

Kanapka/tartinka różne smaki

100

13

Sałatka

100

14

Bogracz

50

15

Camembert panierowany

50

16

Paszteciki/krokiety

100

17

Sałatka jarzynowa 45g/osoba

100

18

Bufet w postaci stołu szwedzkiego

250
Razem wartość zamówienia:

Sala konsumpcyjna na min. .............................. osób

---------------------------------------------------------------------(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy)

