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                                                                                                                         Załącznik nr 1 

 

                                                                    /wzór/ 

 

 

 

 

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

               (nazwa i adres dostawcy) 

 

                                                              O F E R T A 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym zadania                                     

pn. „Dostawa i zakup mięsa i wędlin w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli,                 

ul. Łaska 42” (nr sprawy DPS.ZP-3421-14/12)  

 

1. oferujemy dostawę i sprzedaż niżej wymienionych artykułów w cenach: 

Lp. Nazwa artykułu jm Cena netto % VAT Cena brutto 

1. Kaszanka cienka kg    

2. Czarne kg    

3. Leberka kg    

4. Lumsztyk kg    

5. Kiełbasa krakowska kg    

6. Mortadela kg    

7. Parówki wieprz. grube kg    

8. Parówki wieprz. cienki kg    

9. Serdelki drobiowe kg    

10. Ogonówka kg    

11. Mielonka wieprzowa kg    

12. Pasztetowa kg    

13. Pasztet wiejski kg    

14. Pasztet ze szczypiorkiem kg    

15. Pieczeń drobiowa kg    

16. Pieczeń z pieczarką kg    

17. Pasztet pieczony kg    

18. Pieczeń rzymska kg    

19. Salceson włoski kg    

20.  Salceson wyborowy kg    

21. Salceson szlachecki kg    

22. Kiełbasa śląska kg    

23. Kiełbasa podwawelska kg    

24. Kiełbasa szynkowa kg    

25. Kiełbasa zwyczajna kg    

26. Kiełbasa łopatkowa kg    

27. Kiełbasa zielonogórska kg    

28. Kiełbasa codzienna kg    

29. Kiełbasa domowa kg    

30. Konserwa baton kg    

31. Kiełbasa biała parzona kg    
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32. Baton smakowity kg    

33. Baleron gotowany kg    

34. Szynka kanapkowa kg    

35. Szynka konserwowa kg    

36. Szynka wieprz.gotowana kg    

37. Szyneczka drobiowa kg    

38. Mięso mielone wieprz. kg    

39. Biodrówka wieprz. kg    

40. Brzuch wieprz. kg    

41. Schab wieprz. z/k kg    

42. Karczek wieprz. z/k kg    

43. Karczek wieprz. b/k kg    

44. Łopatka wieprz. z/k kg    

45. Łopatka wieprz. b/k kg    

46. Wieprzowina kl. I kg    

47. Wieprzowina gulaszowa kg    

48. Żeberka wieprz. paski kg    

49. Wołowina b/k z udźca kg    

50. Wołowina z/k ( antrykot) kg    

51. Nogi wieprzowe kg    

52. Golonki wieprzowe kg    

53. Wątroba wieprz. kg    

54. Ozory wieprzowe kg    

55. Flaki wołowe cięte kg    

       

 

 

2. Termin wykonania zamówienia  01.12.2012 r. – 31.12.2013 r. 

3. Forma płatności za zakupiony towar – przelew 

4. Termin płatności – 14 dni od dnia dostarczenia faktury 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia                 

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne         

do właściwego wykonania zamówienia. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany           

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór 

      umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania 

       naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu  

       i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

8. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty wraz ze wszystkimi załącznikami           

są ponumerowane i cała oferta składa się z ....... stron. 
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9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

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

 

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

 

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

 

                                                             

          Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta 

 

 

 

 

 

 


