
                                                                                                                                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  warzyw,  owoców  i  jaj  w  Domu  Pomocy  Społecznej 
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 42”. (nr sprawy DPS.ZP-3421-7/13) 

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

w 
złotych

Słownie złotych

1. Buraki luz kg
2. Pietruszka luz kg
3. Por luz kg
4. Seler luz kg
5. Marchew luz kg
6. Cebula luz kg
7. Ogórki kiszone luz kg
8. Ogórki zielone luz kg
9. Ogórki  kiszeniaki 

luz
kg

10. Pomidory luz kg
11. Kapusta biała luz kg
12. Kapusta  pekińska 

luz
kg

13. Kapusta włoska luz kg
14. Kapusta  biała 

kiszona luz
kg

15. Groch łuskany luz kg
16. Jaja kl. L luz szt.
17. Kalafior luz szt.
18. Fasola  szparagowa kg
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luz
19. Papryka  czerwona 

luz
kg

20. Botwina luz kg
21. Grzyby suszone luz kg
22. Pieczarki luz kg
23. Sałata luz szt.
24. Koper luz kg
25. Nać pietruszki luz kg
26. Szczypior luz kg
27. Czosnek luz kg
28. Dynia luz kg
29. Jabłka deserowe luz kg
30. Pomarańcze luz kg
31. Mandarynki luz kg
32. Kiwi luz kg
33. Banany luz kg
34. Brzoskwinie luz kg
35. Nektarynki luz kg
36. Grejpfruty luz kg
37. Rabarbar luz kg
38. Wiśnie luz kg
39. Czarna  porzeczka 

luz
kg

40. Śliwki  (  np. 
węgierki) luz

kg

41. Cytryny luz kg
42. Gruszki luz kg
43. Fasola  Jaś  średni 

luz
kg

44. Kapusta  czerwona 
luz

kg

            

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
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      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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