
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. L. Zamenhofa 2
57-540 Lądek-Zdrój

Nazwa i adres WYKONAWCY:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Odpowiadając  na  Zapytanie  ofertowe  na  usługi  społeczne  na:   „Przygotowanie,
dostarczanie i wydawanie dwudaniowych obiadów dla uczniów szkół podstawowych   osób
dorosłych  objętych  wsparciem  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Lądku-Zdroju”  oferujemy
wykonanie przedmiotu zamówienia.
1.Cena ofertowa za jeden dwudaniowy obiad dla jednej osoby za 1 dzień ustalona wg zasad
określonych  w  zapytaniu   na  zadanie  pt.  Przygotowanie,  dostarczanie  i  wydawanie
dwudaniowych obiadów dla uczniów szkół podstawowych osób dorosłych objętych wsparciem
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju” wynosi:
Usługi  żywieniowe  dla  uczniów  i  osób   dorosłych  objętych wsparciem  Ośrodka Pomocy
Społecznej .

lp. Rodzaj posiłku
Średnia  ilość
posiłków w
ciągu roku

Cena
jednostkowa

netto
Wartość netto

Wartość podatku
VAT

(stawka 8%)
Wartość brutto

1

Dwudaniowy
posiłek
zupa+

drugie danie

12.800

(Cenę należy podawać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)

2.Poza cenowe  kryteria oceny ofert:
1) Zatrudniam/my wykwalifikowanego dietetyka  

TAK/NIE *
Imię i Nazwisko ………………………………………………………………..
Kwalifikacje ………………………………………………………………………
2) Zatrudniam/my  kucharza  z co najmniej 2 letnim doświadczeniem 

TAK/NIE *
Imię i Nazwisko ………………………………………………………………..
Kwalifikacje ………………………………………………………………………
Doświadczenie zawodowe ……………………………………………….
3)  Zatrudniam/my  ponad   50  %  osób  niepełnosprawnych  (w  rozumieniu  przepisów  o
rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  lub  w
rozumieniu  przepisów  państw   członkowskich  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego-jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  w tych państwach)

TAK/NIE *
Jednocześnie deklaruje udział w/w osób w realizacji zamówienia
*  niepotrzebne skreślić



3. Oświadczamy, że:
1) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie od dnia 7 września 2020 roku do dnia 31

sierpnia 2022 roku.
2) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w opisie zamówienia  i opisie

wymagań  i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
3) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
4) akceptujemy istotne postanowienia umowy, w przypadku wyboru naszej oferty deklarujemy

podpisanie  umowy  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  w  treści
zgodnej z załącznikiem nr 2 – projektem umowy,

5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert,

6) akceptujemy  warunki  płatności  –  przelewem  w  terminie  14  dni  od  daty  potwierdzenia
odbioru faktury przez Zamawiającego

7) spełniamy  warunki  w  postępowaniu  (niewypełnienie  poniższych  informacji  spowoduje
odrzucenie oferty):
 Posiadamy  kompetencje  lub  uprawnienia  do  prowadzenia   określonej  działalności

zawodowej,  posiadamy  dopuszczenie  do  produkcji  lub  obrotu  art.  spożywczymi  i
posiadamy odpowiednie  decyzje lub zaświadczenie  TAK / NIE *

 Posiadamy następujące doświadczenie:
Zakres świadczonych usług

(minimum przygotowanie i podanie 50
posiłków miesięcznie)

Okres realizacji od -do
Nazwa i Adres podmiotu na  rzecz,

którego świadczone były usługi

 Posiadamy odpowiedni środek transportu do przewozu posiłków:
Marka  /Model ……………..………..
Nr rejestracyjny ……………………..

8) W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego;

9) Upoważniamy Zamawiającego, lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia
badań  mających  na  celu  sprawdzenie  oświadczeń  i  przedstawionych  informacji  oraz  do
wyjaśnienia wszystkich aspektów zgłoszonej oferty.

10) Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w ofercie i są  aktualne i
kompletne

11) Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

12) Następujące  części  zamówienia  zamierzamy  powierzyć  podwykonawcy:  (wpisać  zakres   i
nazwę podwykonawcy)

…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

13) Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: .................................................
numer telefonu:..........................
* niepotrzebne skreślić

data ............................, dn. _ _ . _ _ . 2020 r.  ............................................................…
Podpis osób uprawnionych do składania  oświadczeń

woli w   imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/ki)




