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Załącznik nr 1c do zapytania ofertowego  

……………………….……… 

(pieczątka jednostki) 

 

 

Formularz ofertowy 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Dostawa warzyw i owoców dla Szkoły Podstawowej nr 

35 w Rybniku.” 

Dane Wykonawcy: 

 Pełna nazwa: …………………………………………………………………………………… 

 Adres siedziby: …………………………………………………………………………………… 

 Adres e-mail: …………………………………………………………………………………… 

 NIP: …………………………………………………………………………………… 

 Numer telefonu: …………………………………………………………………………………… 

 Numer rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………… 

 Nazwisko i imię właściciela:* …………………………………………………………………………………… 

 PESEL właściciela:* …………………………………………………………………………………… 

 

* należy wypełnić w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą 

(także w formie spółki cywilnej) 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto: …………………………… złotych, 

cenę brutto: ………………………… złotych. 

2. Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach 

przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami 

i terminem realizacji zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

4. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję się do: 

a) ustanowienia osoby odpowiedzialnej za realizację umowy (imię i nazwisko oraz 

numer telefonu): 

……………………………………………………………………………………………………………………, 

b) podpisania umowy na warunkach zawartych w Zapytaniu ofertowym, w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczam, że wypełniłem 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 zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.** 
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** 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). 

 
Lp. Asortyment j. m. ilość Cena 

jednostkowa 

netto 

Cena 

ogółem 

netto  

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Cena 

ogółem 

brutto 

1 Ananas szt 50     

2 Buraczki kg. 250     

3 Banan kg. 120     

4 Cebula kg. 280     

5 Cytryna kg. 30     

6 Czosnek szt. 320     

7 Gruszka kg. 200     

8 Jabłko kg. 700     

9 Kapusta czerwona  kg. 200     

10 Kalafior kg. 60     

11 Kapusta biała kg. 250     

12 Kapusta włoska  szt. 60     

13 Kiwi kg. 100     

14 Koperek -pęczek kg. 250     

15 Kapusta pekińska kg. 200     

16 Mandarynka  kg. 150     

17 Marchew kg. 400     

18 Melon żółty kg. 150     

19 Ogórek zielony kg. 200     

20 Pomidor kg. 150     

21 Pieczarka  kg. 100     

22 Papryka czerwona kg. 100     

23 Papryka żółta kg. 60     

24 Pietruszka korzeń kg. 300     

25 Pietruszka zielona 

– pęczek 

szt. 300     

26 Por kg. 150     

27 Rzodkiewka  -

pęczek 

szt. 100     

28 Szczypior szt. 100     

29 Sałata lodowa  szt. 160     

30 Seler korzeń kg 250     

31 Ziemniaki kg 4500     

  

 

 Wykonawca 

 

 
 ………………………………………………… ………………………………………………… 

 (miejscowość, data) (podpis i pieczątka) 

 

 

 


