
                                                                                                                                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  artykułów  spożywczych  w  Domu  Pomocy  Społecznej 
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 42”. (nr sprawy DPS.ZP-3421-5/13) 

1. oferujemy dostawę i sprzedaż niżej wymienionych artykułów w cenach:
Lp. Asortyment jm. Cena brutto 

w 
złotyc
h

Słownie złotych

1. Budyń 64g kg
2. Brzoskwinie w puszcze 820g kg
3. Cukier 1kg kg
4. Cukier puder 500g kg
5. Cukier waniliowy 16g kg
6. Cynamon 15g kg
7. Chrzan 270g kg
8. Drożdże 100g kg
9. Dżem  niskosłodzony  270g  (wiśniowy, 

czarna  porzeczka,  truskawka, 
brzoskwinia)

kg

10. Groszek konserwowy 240g kg
11. Gałka muszkatołowa 15g kg
12. Herbata czarna, sypana, liściasta  100g kg
13. Herbata owocowa ekspresowa 20 saszetek 

= opakowanie
op.

14. Ketchup bez konserwantów 380g kg
15. Kukurydza konserwowa 240g kg
16. Kawa zbożowa 150g kg
17. Galaretka owocowa 70g kg
18. Koncentrat pomidorowy 30% 230g kg
19. Kakao 200g kg
20. Kwasek cytrynowy kg
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21. Kasza jęczmienna średnia 1kg kg
22. Kasza gryczana w saszetkach 400g kg
23. Kasza manna typ 480 1kg kg
24. Kleik ryżowy 400g kg
25. Liść laurowy 7g kg
26. Konserwa rybna w pomidorach lub oleju 

185g
kg

27. Musztarda 180g kg
28. Majeranek 7g kg
29. Miód naturalny 270g kg
30. Margaryna do smarowania pieczywa 60% 

tłuszczu 500g
kg

31. Margaryna  do  smażenia  60%  tłuszczu 
200g

kg

32. Margaryna  do  pieczenia  75%  tłuszczu 
200g

kg

33. Mąka pszenna typ 480 1kg kg
34. Mąka ziemniaczana 1kg kg
35. Makaron nitki do rosołu 5 jajeczny 1kg kg
36. Majonez – zawartość minimalna tłuszczu 

60% 270g
kg

37. Mięta  ekspresowa  20  saszetek  = 
opakowanie

op.

38. Ocet 0,5l l
39. Olej słonecznikowy 1l l
40. Ogórki konserwowe 800g kg
41. Pasztet drobiowy w puszce 160g kg
42. Proszek do pieczenia 20g kg
43. Papryka konserwowa 800g kg
44. Papryka mielona słodka 20g kg
45. Pieprz czarny mielony 20g kg
46. Płatki kukurydziane 250g kg
47. Płatki owsiane 0,5 kg kg
48. Przyprawa warzywna do potraw 250g kg
49. Ryż biały długoziarnisty 1kg kg
50. Ryż w saszetkach 400g kg
51. Rodzynki 100g kg
52. Sól 1kg kg
53. Syrop  owocowy  (malinowy,  wiśniowy) 

0,33l
l

54. Szczaw konserwowy 270g kg
55. Soda oczyszczona 30g kg
56. Ziele angielskie 15 g kg
57. Makaron świderki, nitka średnia 1 kg kg
58. Konserwa - tuńczyk w kawałkach w oleju 

roślinnym 185g
kg

            

2



2. termin wykonania zamówienia  15.02.2013 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 projekt
      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.
9. Załącznikami do niniejszej oferty są:

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

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

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

                                                            
          Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta
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