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Załącznik nr 1 
FORMULARZ    OFERTY 

 
Wykonawca (*)  ............................................................................................................................................. 

 ...................................................................................................................................................................... 
Adres 

NIP:......................................................... REGON: ....................................................................................... 
 

telefon ..........................................adres e-mail ………………………………..…………………………………. 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  
 
Dostawa żywno ści dla Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Wi ęcka w Mikołowie- Cz ęść I produkty 
mleczarskie  
oferujemy wykonanie zamówienia za poniższe ceny jednostkowe i końcową cenę, wyliczoną dla 
szacowanej ilości dostaw: 

L.p. Nazwa towaru 
Jednostka 

miary 
Szacowana 

ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Wartość 
zamówienia 

brutto 

 1 2 3 4 5 
1. Mleko krowie 3,2%  2 litr litr 1500   

2. 
Śmietana 18% nie mniej niż 400 
ml kwaśna 

szt. 90 
  

3. 
Śmietanka 30% nie mniej niż 
200g  słodka 

szt. 300 
  

4. 
Jogurt naturalny kubek  nie mniej 
niż 380 nie więcej niż 400g 

szt. 70 
  

5. Maślanka  naturalna  1l litr 50 
  

6. 
Twaróg  półtłusty pakowany 
0.25kg w pergamin zawartość 
tłuszczu  nie mniej niż 3,5% 

kg 90 
  

7. 

Ser żółty zawartość tłuszczu min. 
26% ; zawartość białka  min. 
25%podpuszczkowy , 
dojrzewający typu holenderskiego 

kg 60 

  

8. 
Masło extra 200g -250g zaw. 
tłuszczu min.82% 

szt. 1950 
  

Razem: 
 

 
oraz deklarujemy nast ępujący termin wymiany reklamowanego artykułu …..…………. g odzin. 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do 

niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także 
podpiszemy umowę zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni. 

 
.................................................              …………………………………… 
       miejscowość i data                 pieczątka i podpis wykonawcy        
    
(*)  W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum, ofertę podpisuje pełnomocnik 

wykonawców. 
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