
 

 
 

 

 

 

Zał. nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy 

OPS.WR.271.2.13.2019 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro 

 

 

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj. 

 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów spożywczych na potrzeby działań 

realizowanych w Klubie Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, w ramach Projektu 

„Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start”. 

3. Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2019 r. 

4. Nazwa i adres Wykonawcy 

Nazwa ………………………………………………………………………………………… 

Adres …………………………………………………………………………………………. 

NIP …………………………………………………………………………………………… 

Nr rachunku bankowego ……………………………………………………………………... 

5. Oferuję realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za cenę brutto 

…………..……………….. zł (w tym netto ……………………..………. zł, podatek 

VAT……………....….zł). 

słownie brutto: …………………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. zł 

 

 



 

 
 

 

Ceny jednostkowe: 

NAZWA PRODUKTU 

Cena jednostkowa brutto za 

sztukę/kg  

 

Masło 200 g, min. 80% tłuszczu 
 

Smalec opakowanie 200 g, sztuka 
 

Olej rzepakowy – butelka 1,5 l 
 

Ocet 10% - opakowanie butelka 0,75l, sztuka 
 

Chleb pszenno-żytni pakowany - sztuka 
 

Chleb żytni na zakwasie - sztuka 
 

Bagietki- sztuka 
 

Pomidory świeże - 1kg 
 

Ogórki świeże gruntowe – 1 kg 
 

Ogórki kiszone – opakowanie wiaderko 1,5 kg, 

sztuka 

 

Wędlina kiełbasa śląska - 1kg pakowana po 500 

gr.  

 

Szynka wiejska 1kg – pakowana po 150 gr 
 

Szynka konserwowa 1kg – pakowana po 150 gr 
 

Polędwica sopocka 1kg – pakowana po 150 gr 
 

Parówki cienkie wieprzowe 1kg, pakowane po 

500 gr 

 



 

 
 

Cukier kryształ – opakowanie 1kg, sztuka 
 

Cukier puder – opakowanie 500 gr, sztuka 
 

Jajka kl. „l” 10szt (min. Ściółkowe tzw. 2) 
 

Makaron – różne rodzaje, pakowane po 500 g 

(świderki, rurki muszelki) 

 

Przyprawa typu kucharek lub równoważna – 

opakowanie  200 g, sztuka 

 

Sól jodowana – opakowanie 1kg, sztuka 
 

Zestaw ziół (minimum 5 przypraw ziołowych, 

zioła suszone) – szt. 

 

Przyprawa do piernika 20g 
 

Sosy sałatkowe  – suchy do zrobienia 

samodzielnego typu Knorr -op. 

 

Miód 0,375kg 
 

Orzechy włoskie- paczka 250g 
 

Ketchup ostry  500 gr – butelka PET sztuka 
 

Ketchup łagodny 500 gr – butelka PET 
 

Cukier waniliowy opakowanie 30 g - sztuka 
 

Proszek do pieczenia 30g - sztuka 
 

Soda oczyszczona 50g  - sztuka 
 

Bita śmietana w spray -szt. 
 

Śmietana 30%  - 330ml (UHT, karton) 
 



 

 
 

Jogurt naturalny 370 ml – opakowanie, sztuka 
 

Bezy opak. 0,5 kg 
 

Rodzynki  typu premium – sztuka 200g 
 

Budyń śmietankowy z cukrem 63g - sztuka 
 

Budyń czekoladowy 63 g - sztuka 
 

Budyń bez cukru śmietankowy 63g - sztuka 
 

Budyń bez cukru waniliowy 63 g- sztuka 
 

Kisiel truskawkowy z cukrem 77g - sztuka 
 

Poziomkowy kisiel z cukrem 77g - sztuka 
 

Kisiel żurawinowy z cukrem 77g - sztuka 
 

Galaretka agrestowa 71g – sztuka 
 

Galaretka cytrynowa 71g- sztuka 
 

Galaretka brzoskwiniowa 71g – sztuka 
 

Galaretka truskawkowa 71g - sztuka 
 

Kakao naturalne ciemne 150g – sztuka 
 

Fasola konserwowa czerwona 180g – sztuka 
 

Kukurydza konserwowa słodka 340g - sztuka 
 

Groszek konserwowy 400g - sztuka 
 

Ananas puszka 
 



 

 
 

Brzoskwinie puszka 
 

Kawa sypana klasy premium 1kg – opakowanie, 

sztuka 

 

Kawa rozpuszczalna 250g – opakowanie, sztuka 
 

Herbata earl grey 100 saszetek – opakowanie, 

sztuka 

 

Herbata owocowa 100 saszetek  – opakowanie, 

sztuka 

 

Herbata ziołowa/mięta/melisa 100 saszetek  – 

opakowanie, sztuka 

 

Pieczarki świeże 1kg 
 

Pomidor krajowy 1kg 
 

Rzodkiewka pęczek - sztuka 
 

Marchew 1 kg 
 

Kapusta pekińska 1 sztuka 
 

Czosnek świeży 1 główka 
 

Ser żółty typu gouda 1kg, pakowany po 100 g 
 

Ser biały tłusty 1kg  
 

Ser biały półtłusty 1kg 
 

Ser feta  200g pakowany, sztuka 
 

Ser mozzarella 250g – opakowanie, sztuka 
 

Drożdże 50g – opakowanie, sztuka 
 



 

 
 

Gruszki konferencja 1kg  
 

Jabłka lobo/champion 1kg 
 

Cytryny 1 kg 
 

Winogrona jasne 1 kg 
 

Winogrona ciemne 1kg 
 

Mandarynki 1kg 
 

Pomarańcze 1g 
 

Maliny 1kg 
 

Borówki 1kg 
 

Papryka czerwona 0.5kg 
 

Natka pietruszki pęczek – sztuka 
 

Natka koperku pęczek - sztuka 
 

Kasza jęczmienna średnia – opakowanie 1kg 
 

Kasza jaglana – opakowanie 500 gr 
 

Dżem wiśniowy – słoik 410g , sztuka 
 

Dżem truskawkowy - słoik 410g, sztuka 
 

Majonez typu dekoracyjny lub równoważny – 

słoik 750ml, sztuka 

 

Mleko 3,2% - 1 l 
 

Kasza manna – opakowanie 1 kg, sztuka 
 



 

 
 

Mąka ziemniaczana – opakowanie 0,5 kg, sztuka 
 

Mąka pszenna – opakowanie 1 kg, sztuka 
 

Żurawina suszona - opakowanie 0,5 kg, sztuka 
 

Rodzynki – opakowanie 200 gr, sztuka 
 

Ogórki konserwowe 1kg  - słoik, sztuka 
 

Płatki owsiane – opakowanie 1kg, sztuka 
 

Płatki jaglane – opakowanie 400g, sztuka 
 

Syrop malinowy typu ”Herbapol” lub 

równoważny – butelka 750ml, sztuka 

 

Syrop truskawkowy /wiśniowy typu” Herbapol” 

lub równoważny – butelka 750ml 

 

Woda mineralna gazowana 1,5 l – butelka PET, 

sztuka 

 

Woda mineralna niegazowana 1,5 l – butelka 

PET, sztuka 

 

napoje owocowe 2,5 l niegazowane– 

karton/butelka PET 

 

Cukierki czekoladowe 1kg 
 

Cukierki owocowe 1k 
 

Ciastka luz pakowane po 1 kg 
 

 

6. Oświadczam, że: 

a) spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym; 

b) po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zapytania nie wnosimy do niego zastrzeżeń, 



 

 
 

c) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia zgodnie z 

opisem przedmiotu zapytania określonym przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

e) w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty prawidłowego wykonania 

zamówienia do 31 grudnia 2019 r. 

7. Oświadczam, że Wykonawca jest/nie jest* powiązany osobowo lub kapitałowo 

z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne 

powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy 

a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w 

linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub 

pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

* - niepotrzebne skreślić   

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

9. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 

 a) ……………………………………………………………………………………… 

 b) ……………………………………………………………………………………… 

 c) ……………………………………………………………………………………… 

 

………………………., dn. …………………..                   ………………………………  

podpis osoby uprawnionej  


