
Rozdział 1       
 
Legnica,  dnia …….…. 2023r.   

        
Nazwa firmy wykonawcy ............................................................................................ 
Kod, miejscowość ............................................................................................................. 
Ulica, nr domu, nr lokalu.............................................................................................. 

NIP .......................................................    REGON .............................................................. 
Numer telefonu Wykonawcy ....................................................................................  
Adres e-mail .......................................................................................................................... 
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy 
 i podpisująca ofertę .......................................................................................................... 
 

                       
    Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10  
    ul. Jaworzyńska 47 
    59-220 Legnica  
 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

1. Nawiązując do ogłoszenia zamówienia publicznego w  Biuletynie Zamówień Publicznych                     
Nr ……………………………….....……. z dnia …….…..... 2023r. o postępowaniu o udzielnie 
zamówienia publicznego  w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2) na „Usługi przygotowania                         
i dostarczania zestawów obiadowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 10  w Legnicy” oferujemy 
zrealizować całe zamówienie publiczne za cenę: 

 
netto ............................... zł. słownie ............................................................................................................ 

podatek VAT   tj. kwota - ............................. zł 

      brutto  ......................... zł. słownie  .............................................................................................................. 

       
      w tym: cena jednego obiadu: 

netto ............................... zł. słownie .......................................................................................................... 

- podatek VAT   tj. kwota - ............................. zł 

      brutto  ......................... zł. słownie .............................................................................................................. 
      z rozbiciem na: 
      cena jednego obiadu: 
      - wsad do kotła –składniki żywieniowe …………………….zł netto 
      - wsad do kotła –składniki żywieniowe …………………….zł brutto 
      oraz 
     - usługa przygotowania i dostarczenia jednego obiadu …………………….zł netto 
     - usługa przygotowania i dostarczenia jednego obiadu …………………….zł brutto 
2. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy – nie wcześniej niż od 27.02.2023 roku                                

do  22.12.2023 roku.  
3. Akceptuję(my) warunki płatności określone: wg  §  5  projektu umowy. 
4. Oświadczamy,  że zamówienie zrealizujemy w terminie oraz, że w okresie realizacji zamówienia 

czynności związane z wykonywaniem zamówienia, będą wykonywane przez :  
- osoby realizujące czynności przygotowania i dostarczania  posiłków 
zatrudnione  na  podstawie  umowy  o  pracę  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  26 czerwca 
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1040 tj. ze zm.)  

5.  Oświadczam(my), że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia oraz projektem 
umowy z załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku 
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy  na określonych w niej warunkach, w miejscu                           
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 



6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
warunków zamówienia. 

7. Oświadczamy, że dokonaliśmy podziału oferty TAK/NIE* (* właściwe zaznaczyć)  na część jawną - 
część ta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i część niejawną, która  musi zostać złożona  w osobnym pliku nazwanym 
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

8. Oświadczamy/ wskazujemy, że np.: 
 - odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego* baza danych ………………………………….. lub  
- Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej* baza danych ..……..………….…….. lub  
-   innego właściwego rejestru* baza danych …………….……...…………………………………….…………….. lub  
-   …………………………….…………………….…………….* baza danych …………...………….…………...….………….. lub 
-   ……………………………………….………….* baza danych ……………...……….…………...….………….. lub 
zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
umożliwiających dostęp do tych  dokumentów 
* właściwe wykreślić  lub wypełnić/podać obowiązkowo nazwę dokumentu i bazę gdzie jest dostępny 
 

9. Czy wykonawca jest  
      - mikroprzedsiębiorstwem   Tak   □             Nie   □  
      - małym przedsiębiorstwem   Tak   □             Nie   □  
      - średnim przedsiębiorstwem   Tak   □             Nie   □  
      - jednoosobowa działalność gospodarcza Tak   □             Nie   □ 
      - inny rodzaj działalności    Tak   □             Nie   □ 

 (właściwe zaznaczyć) 
 

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych  
i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36):  

 mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa  
nie przekracza 2 milionów EUR;  

 małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa  
nie   przekracza 10 milionów EUR.  

 średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami  
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

 
10. Oświadczenie Wykonawcy: 

Oświadczam, że w związku z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia, płatności: 

□ mają być dokonywane  z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności - split payment, o którym 
mowa w  art.108a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. z 2018r. poz.2174 tj.                
z późn. zm.) 

□ nie mają być dokonywane  z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności - split payment, 
o którym mowa w art.108a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. z 2018r. poz. 
2174 tj. z późn. zm.) 

(właściwe obowiązkowo  zaznaczyć) 
 

Zamawiający, zgodnie z  Zarządzeniem  nr 735/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 
31.10.2019r.,  za nabywane towary i usługi opodatkowane podatkiem VAT, każdorazowo zapłaty 
dokonywał będzie metodą podzielonej płatności tj.  split payment. 
 
11. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu*/jako partner* konsorcjum zarządzanego  
(niepotrzebne skreślić*) 
 

przez ……………….…………………………………………...……………………………….…………..…................................. (nazwa lidera) 

 
12. Załącznikami do oferty są: 

1. ....................................................................   

2. .....................................................................   

3. .................................................................... 



   
13. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest: 

      Imię i nazwisko ....................................................................................................................................................... 

      Numer telefonu: ...................................................., adres e-mail: ............................................................. 

 
 
 

               Podpis elektroniczny 
 
 
Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
elektronicznym  podpisem osobistym.  
 
UWAGA: 
Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu/załącznika po opatrzeniu go ww. podpisem może skutkować 
naruszeniem integralności podpisu, a  w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.  
 


