
       Załącznik nr 1
                                        do zaproszenia do składania  

                                                                                               ofert nr ZP.371.3.2021          
                                                      

          
                   

Formularz ofertowy
Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie  i  wydanie  gorących  posiłków  dla  osób  dorosłych,  klientów  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Radlinie w okresie od 1 stycznia 2022 r.  do 31 grudnia 2022r.

Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie

ul. Solskiego 15

44-310 Radlin

tel./fax.:32 45 67 363 32 45 67 231

e-mail: ops@radlin.pl

Wykonawca:

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

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

tel. .................................................................... fax ..........................................................................…

REGON .......................................................... NIP .............................................................................

e-mail ..................................................................

Składam ofertę na wykonanie zamówienia polegającego na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu

gorących posiłków dla osób dorosłych, klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie w okresie

od 1 stycznia 2022 r.  do 31 grudnia 2022 r.

Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę :

Cena  za  jeden  gorący  posiłek  z  opakowaniem  jego  dostawą  i  wydaniem  wynosi.:

…………………………………zł  brutto,  słownie…………………………………………………

stawka VAT………………………….;

Na cenę zamówienia składa się:

1) cena jednego gorącego posiłku z opakowaniem, dostarczonego i wydanego  ………… x 251 dni

żywieniowe x 20 osób = ……………………….………….. zł brutto.

mailto:ops@radlin.pl


Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym w okresie od

1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Oświadczam/y że:

-   zapoznałem  się  /zapoznaliśmy  się  z  wzorem  umów  oraz  treścią  zapytania  ofertowego

   i akceptuję/akceptujemy je bez zastrzeżeń,                                                                               

- akceptuję/my termin wykonania zamówienia określony w zapytaniu ofertowym,

-   jestem/śmy związani naszą ofertą przez okres 60 dni.

Oświadczam/my, że posiadamy:                                                                                                    

- zdolność do występowania w obrocie gospodarczym,                                             

-  uprawnienia  do  prowadzenia  działalności  gospodarczej,  której  dotyczy  zamówienie  objęte

przedmiotem zapytania ofertowego,

-  zdolności techniczne i zawodowe do wykonania przedmiotu zamówienia,

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty przedmiotu zamówienia,

- w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu

wskazanym przez Zamawiającego.

…………………………., dn. …………………. ………………………………………...
(pieczątka i podpis Wykonawcy

lub osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

                                                                                                          



                                                                                                      
            Załącznik nr 2                
            do zaproszenia do składania ofert

      nr ZP.371.3.2021

WYKAZ USŁUG

Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie  i  wydanie  gorących  posiłków  dla  osób  dorosłych,  klientów  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Radlinie w okresie od 1 stycznia 2022 r.  do 31 grudnia 2022 r.

Oświadczam/y,  iż  zrealizowowałem/am/liśmy  lub  realizujemy  następujące  zamówienia

odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zaproszenia do składania

ofert

L.p. Nazwa i adres
Zamawiającego

Rodzaj i zakres
zamówienia
(opis usługi)

Całkowita
wartość brutto

usługi

Okres realizacji
(data

rozpoczęcia i
data

zakończenia,
w formacie
dd/mm/rr)

Ilość osób
objętych
usługami

…………………………., dn. …………………. ………………………………………...
(pieczątka i podpis Wykonawcy

lub osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

 



           Załącznik nr 3
                          do zaproszenia do składania ofert

                                   nr ZP.371.3.2021

OŚWIADCZENIE

Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie  i  wydanie  gorących  posiłków  dla  osób  dorosłych,  klientów  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Radlinie w okresie od 1 stycznia 2022 r.  do 31 grudnia 2022 r.

Oświadczam/y, że                                                          

1)  posiadam/y  uprawnienia  do  prowadzenia  określonej  działalności  gospodarczej  

2)   posiadam/y  zdolność  techniczną  i  zawodową   do  realizacji  przedmiotu  zamówienia:

a) dysponuję/my lokalem spełniającym wymogi sanitarne potwierdzone aktualnym dokumentem

wystawionym przez Państwową Inspekcję Sanitarną,                                 

b) dysponuję/my  wykwalifikowanym i dostatecznie licznym personelem ( co najmniej 1 osoba -

kucharz)  zapewniającym  poprawne  wykonywanie  usługi,  który  musi  posiadać  stosowne

kwalifikacje  zawodowe,  zezwolenia  i  szkolenia,  które  są  wymagane  przepisami  prawa

w odniesieniu do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i dystrybucją posiłków

oraz  aktualne  książeczki  zdrowia  do  celów  sanitarno-  epidemiologicznych,  zapewniającymi

prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia,

c) środkiem transportu przeznaczonym do dostarczania posiłków, spełniającym wymogi sanitarne

potwierdzone aktualnym dokumentem wystawionym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

…………………………., dn. …………………. ………………………………………...
(pieczątka i podpis Wykonawcy

lub osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)



                      Załącznik nr 4
       do zaproszenia do składania ofert

nr ZP.371.3.2021

OŚWIADCZENIE

Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie  i  wydanie  gorących  posiłków  dla  osób  dorosłych,  klientów  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Radlinie w okresie od 1 stycznia 2022 r.  do 31 grudnia 2022 r.

Oświadczam/my, że 

posiadam/y  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 20.000,00 zł., ważne

do……………..

…………………………., dn. …………………. ………………………………………...
(pieczątka i podpis Wykonawcy

lub osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)



                                Załącznik nr 5
                             do zaproszenia do składania  ofert

nr ZP.371.3.2021

OŚWIADCZENIE

Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie  i  wydanie  gorących  posiłków  dla  osób  dorosłych,  klientów  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Radlinie w okresie od 1 stycznia 2022 r.  do 31 grudnia 2022 r.

Oświadczam/my, że nie zalegam/my z należnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

oraz Urzędu Skarbowego.

…………………………., dn. …………………. ………………………………………...
(pieczątka i podpis Wykonawcy

lub osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

                                   


