
Niniejszy dokument należy opatrzyć zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści 
dokumentu po opatrzeniu w.w. podpisem może skutkować naruszeniem 
integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.

Dokument należy wypełnić poprzez uzupełnienie poszczególnych tabel.

Uwaga! Należy każdą część oświadczenia wypełnić zgodnie ze stanem 
faktycznym, jeśli jakaś z części nie dotyczy Wykonawcy, wpisać słownie 
NIE DOTYCZY.

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji:
„Dostawa artykułów żywnościowych w roku szkolnym 2022/2023 z 
podziałem na części dla Przedszkola Nr 2 w Ustrzykach Dolnych”.

Dane Wykonawcy/ów: 
Nazwa Wykonawcy*: Jawit A. i J. Białas, L. i W. Lampara Spółka Jawna 

Adres (siedziba) 
Wykonawcy:

38-400 Krosno, ul. Mięsowicza 2a

Województwo: podkarpackie

KRS: 0000003651

NIP: 6840006798

REGON: 370015680

*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać 
wszystkich  Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot 
(pełnomocnik/lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę 
wspólną.

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:
Imię i Nazwisko
Janusz Białas

Numer telefonu
134323247

Adres e-mail
biuro@jawit.com.pl

• Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 



zamówienia i na warunkach określonych w SWZ:

Część VII – ryby i produkty mrożone
Jednostka Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto

Przedszkole NR 2 
w Ustrzykach Dolnych, 
ul. 29-go Listopada 49, 38-700 
Ustrzyki Dolne.

17 589,00 0 17 589,00

2. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia i cena nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy.
3. Zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz stanowiącymi jej
integralną część załącznikami i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy 
warunki w nich zawarte.
4. Uważam się za związanego niniejszą ofertą do dnia wskazanego w 
Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.
5.  Akceptuję warunki określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 4 
do SWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.    
6. Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
oświadczamy, że dla potrzeb niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 
ustawy Pzp, ustanowiliśmy pełnomocnika:

NIE DOTYCZY.
(wypełniają Wykonawcy składający wspólną ofertę)
7. W przypadku wyboru oferty, zobowiązuję się do:

    1) podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego.

8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 
lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie w/w 
zamówienia publicznego.

9. Oświadczam, iż stosownie do art. 225 ustawy Pzp, wybór oferty      nie 
prowadzi /   prowadzi (niewłaściwe usunąć)  do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług. 
W przypadku, gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego, 
należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będą prowadziły do jego powstania:

NIE DOTYCZY.
wartość bez kwoty podatku (zł)        

NIE DOTYCZY.
    stawkę podatku od towarów i usług, zgodnie z wiedzą wykonawcy (%)



NIE DOTYCZY.

10. Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, 
aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 
11. Oświadczamy, że  Wykonawca jest (niewłaściwe usunąć):
małym przedsiębiorstwem,
12. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty 
dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia ofert (art. 
297 Kodeksu Karnego).
13. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty
są (uzupełnić):
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy
Załącznik nr 5 - Oświadczenie 
Załącznik nr 6 - Oświadczenie
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