Załącznik Nr 2 do SIWZ

…………………………..…………………………

(pieczęć Wykonawcy)
ZESPÓŁ SZKÓŁ W MICHAŁOWIE

OFERTA
na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Najem kuchni i stołówki szkolnej oraz przygotowywanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów
Zespołu Szkół w Michałowie”
I.

DANE WYKONAWCY:

1.

Nazwa: ...........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………

2.

Adres: .............................................................................................................................................

3.

Osoby reprezentujące:
3.1. …………………………………………stanowisko ………………..………...……..….
3.2. ………………………………...………stanowisko ………..…………..……....……….

4.

Rachunek bankowy Wykonawcy: .........................................................................................................

5.

Numer identyfikacji podatkowej NIP: .......................................; REGON.....................................

6.

Nr faxu: ……………………Nr tel.: …………..………Adres e-mail:……………………...…….

II. OFERTA:
1. Niniejszym składam/my ofertę na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: „Najem kuchni i
stołówki szkolnej oraz przygotowywanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów Zespołu Szkół w
Michałowie”, w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

1

1) Koszty wyżywienia ucznia:
Cena netto za całość usług planowanych - 183 600 posiłków (tj. 360 ob./dz *170 dni roku szkolnego *3
lata) ...............................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)
Podatek VAT ............% tj. : ..........................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)
Cena brutto za całość usług (planowane 183 600 posiłków) .............................................zł
(słownie:...............................................................................................................)
Cena powyższa została skalkulowana w oparciu o cenę jednego obiadu tj.
Cena netto za 1 obiad ………………………………………………zł
Podatek VAT…………….% w kwocie …………………….zł
Cena brutto za 1 obiad …………………………………………….zł
w tym:
- "wsad do kotła" netto ..........................................zł - brutto ..........................................zł
- opłata za przygotowanie obiadu netto ......................................zł - brutto ........................................zł
2) Oferuje termin płatności faktury ……………………….dni.

III. OŚWIADCZENIA:
1

Oświadczam/my

że

zapoznałem/liśmy

się

ze

szczegółowymi

warunkami

przetargu

zawartymi

w SIWZ oraz wzorze umowy i że akceptujemy je bez zastrzeżeń.
2

Oświadczam/my,

że

niniejszą

ofertę

przygotowałem/liśmy

zgodnie

z

wymaganiami

określonymi

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3

Oświadczam/my, że uważam/my się za związanego/związanych ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w
SIWZ i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zawrzeć umowę.

4

Oświadczam/my, że znane są mi/nam warunki wykonania usługi oraz że posiadam/my wszystkie informacje
niezbędne do przygotowania oferty.

5

Oświadczam/my, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowego zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

6

Oświadczam/my, że zamówienie zobowiązuje/my się wykonać w terminie określonym w SIWZ.

7

Oświadczam/my, że zamierzamy/ nie zamierzamy* realizować zamówienie z udziałem Podwykonawców:

…………………………………………………………………………………………………...……………………
(Część zamówienia, której wykonanie zamierza się powierzyć Podwykonawcy)
………………………………………………………………………………………………………………………

2

(Nazwa firmy Podwykonawcy)
* niewłaściwe skreślić

8

Oświadczam/my,

że

przedsiębiorstwem (MŚP)
TAK *

jestem/jesteśmy

mikroprzedsiębiorstwem

bądź

małym

lub

średnim

1



NIE*

*zakreślić właściwą odpowiedź

9

Oświadczam/my, że w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do dostarczenia
przed podpisaniem umowy Zamawiającemu umowy regulującej naszą współpracę (dot. Wykonawców wspólne
ubiegających się o udzielenie zamówienia).

10 Oświadczam/my, że wypełniłem/ wypełniliśmy w imieniu Zamawiającego obowiązki informacyjne przewidziane w
art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

*W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

....................................................................................

(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do
składania oświadczeń woli)

……………………………..,dnia………………………..2020

r.

1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L
124 z 20.5.2003, s. 36).
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników 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 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów
EUR.
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