Załącznik nr 1
_______________________________
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

O F E R TA WYK O NAW CY
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

„Dostawa - produktów zwierzęcych , mięso, produkty mięsne
(drób) – dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie”
1.
Oferujemy dostawę
produktów zwierzęcych, mięso, produkty mięsne (drób)
spełniających istotne warunki specyfikacji asortymentowo - ilościowej przez Zamawiającego
za wynagrodzeniem w kwocie ............................................... zł /netto/.
Słownie/netto…………………………………………………………………………
Podatek VAT wynosi .............. %, co stanowi kwotę : ......................................... zł.
Za wynagrodzeniem w kwocie ………………………………………

zł/brutto/.

Słownie/brutto/………………………………………………………………............
2.
Oświadczamy , że towar stanowiący przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu
w kraju , odpowiada obowiązującym wymaganiom jakościowym , spełnia obowiązujące normy
sanitarno-epidemiologiczne i zasady sytemu HACCP oraz jest przechowywany i
transportowany w warunkach gwarantujących najwyższą jakość
i posiada wymagane
certyfikaty i atesty (okazywane na żądanie Zamawiającego). Oświadczamy, że podlegamy
stałemu nadzorowi właściwej miejscowo Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub
Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.
U. Nr 171 z dn. 27.09.2006r. poz.1225). Oferowane produkty pochodzić będą
od
producentów stosujących dobrą praktykę produkcyjną(GMP) oraz dobrą praktykę
higieniczną (GHP).
3.
Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
4.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją asortymentowo-ilościową zawartą
w zał. nr 3 i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy informacje konieczne
do
właściwego wykonania zamówienia oraz akceptujemy treść projektu umowy.
5.
Oświadczamy, że przyjmujemy warunki płatności faktury w ciągu 14 dni od daty
przyjęcia jego przez Zamawiającego.
Płatność Zamawiający przekaże na konto : .................................................................
6.
Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym przez zamawiającego
tj. od dnia 01-01-2019 r. do dnia 31-12-2019 r.
7.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.
9.
Oświadczamy, że w przypadku wygrania przetargu uważamy się za zobowiązanych
do zawarcia umowy.

10.
Załącznikami do niniejszej oferty są : (wymienione w kolejności ujętej w pkt. IX
SIWZ.):
1/..............................................................................................................................................
.....
2/..............................................................................................................................................
.....
3/..............................................................................................................................................
.....
4/..............................................................................................................................................
.....
5/..............................................................................................................................................
.....
6/..............................................................................................................................................
.....
7/..............................................................................................................................................
.....
8/..............................................................................................................................................
.....
9/..............................................................................................................................................
.....
Na …… kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

Miejsce i data: ________________________

__________________________
(pieczątka i podpis uprawnionego
przedstawiciela wykonawcy

