
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 
 
Dane dotyczące wykonawcy 
 
 
Nazwa: ................................................................................. 
 
Siedziba/adres: ....................................................................          
 
………………………………………….………………………... 
 
Adres poczty elektronicznej: ................................................ 
Strona internetowa: .............................................................. 
Numer telefonu: ……............................................................ 
Numer REGON: ................................................................... 
Numer NIP: .......................................................................... 
 
Dane dotyczące zamawiającego 
Rada Rodziców  
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osowcu 
ul. Lipowa 8 
46-023 Osowiec 
 
Zobowiązania wykonawcy 
Nawiązując do – ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ: 
PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA) DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. JANA PAWŁA II W OSOWCU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 
oferujemy/ę wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu 
ofertowym : 
 
Przygotowanie i dostawa gotowych posiłków dla ok. 130 dzieci w wieku przedszkolnym (3 - 6 
lat) i uczniów szkoły podstawowej (7-14 lat)  
 
1  Opcja I  
Cena brutto za porcję na 1 osobę za kwotę : 
……………………………………………………………………………….zł/ brutto 
(Słownie złotych: 
………………………………………………………………………………………………… ), 
Cena brutto za ½  porcji na 1 osobę za kwotę : 
……………………………………………………………………………….zł/ brutto 
(Słownie złotych: 
………………………………………………………………………………………………… ), 
 
2  Opcja II 
Cena brutto za porcję na 1 osobę za kwotę : 
……………………………………………………………………………….zł/ brutto 
(Słownie złotych: 
………………………………………………………………………………………………… ), 
Cena brutto za ½  porcji na 1 osobę za kwotę : 
……………………………………………………………………………….zł/ brutto 
(Słownie złotych: 
………………………………………………………………………………………………… ), 
 



3  Opcja III  
Cena brutto za porcję  na 1 osobę za kwotę : 
……………………………………………………………………………….zł/ brutto 
(Słownie złotych: 
………………………………………………………………………………………………… ), 
Cena brutto za ½  porcji (w tym podwieczorek – cała porcja) na 1 osobę za kwotę : 
……………………………………………………………………………….zł/ brutto 
(Słownie złotych: 
………………………………………………………………………………………………… ), 
 
4  Opcja IV  
Cena brutto za porcję na 1 osobę za kwotę : 
……………………………………………………………………………….zł/ brutto 
(Słownie złotych: 
………………………………………………………………………………………………… ), 
Cena brutto za ½  porcji (w tym podwieczorek – cała porcja) na 1 osobę za kwotę : 
……………………………………………………………………………….zł/ brutto 
(Słownie złotych: 
………………………………………………………………………………………………… ), 
 
Do każdej z wymienionych powyżej opcji dołączam przykładowe menu na jeden 
miesiąc kalendarzowy (minimum 20 dni szkolnych) 
 
Wykonam zamówienie w terminie zgodnie ze wskazaniami w zapytaniu ofertowym. 
 
Dokumenty/oświadczenia 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
 
 
 
 
 
 

................................................................................. 
                                                                (data i czytelny podpis wykonawcy)                                        

 


