
Załącznik nr 1 do siwz

/pieczątka Wykonawcy/

OFERTA
dotycząca postępowania przetargowego na:

DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - PAKIET I

złożona przez:

Nazwa:.....................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................

Telefon:...............................Faks:.........................  E-mail:................................................

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

lp. Nazwa części Wartość oferty brutto (PLN) *

1 Różne artykuły spożywcze

2 Warzywa i owoce

3 produkty zwierzęce, mięso i produkty 
mięsne

4 Ryby przetworzone i konserwowane

5 Produkty mleczarskie

6 Pieczywo

7 Jaja

8 Warzywa mrożone

Ceny jednostkowe poszczególnych produktów zawierają formularze stanowiące załącznik do niniejszej oferty’ i będące jej 
integralną częścią.

* w przypadku oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca zobowiązany jest podać cenę zgodnie z zapisami cz. XII ust. 9IWZ

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie od dnia zawarcia umowy, przy czym nie 
wcześniej niż od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2020r. lub do wyczerpania kwoty na którą 
zostanie zawarta umowa.

Zapoznałem się z istotnymi postanowieniami umownymi i akceptuję ich treść, w tym warunki płatności z 
30 -dniowym terminem płatności wynagrodzenia.



Zamierzam/my powierzyć następującym podwykonawcom do wykonania nw. części zamówienia:

Lp. Firma podwykonawcy ** Część zamówienia
1 2 3
1

(...)

** zgodnie z art. 22a ust. 4 upzp podwykonawcą jest również podmiot na potencjał którego Wykonawca powołuje 
się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu dot. kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia

Oświadczam/-my, że wypełniłam/-em/-liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14 RODO (1' wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałam/-em/-liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu, a także zobowiązuję/-jemy się dopełnić ww. obowiązków wobec osób, których dane 
pozyskam/-my.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

Oświadczam/-y, że.............................................................................................do sektora mikro, małych i
/należy wpisać: „zaliczamy się” lub „nie zaliczamy się”/

średnich przedsiębiorstw ***

Informacja służy Zamawiającemu do rzetelnego wypełnienia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych oraz sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Powyższa informacja nie stanowi o ważności 
oferty. W przypadku braku odpowiedniego wypełnienia, Wykonawca zostanie poproszony o podanie nin. informacji.

Pojęcie mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy definiują art. 
104-106 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. O swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016r. Poz. 1829 zpóźn.zm.)

Ofertę składam/y na kolejno ponumerowanych stronach.

Ofertę sporządzono w dniu..........................

(pieczęć i podpisy Wykonawcy lub osoby/osób 
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)



Załącznik nr 2 do siwz

Wykonawca:

/pełna nazwa/firma, adres/
Centrum Integracji Społecznej 

41-902 Bytom ul. Karola Miarki 10

OŚWIADCZENIE STANOWIĄCE WSTĘPNE POTWIERDZENIE, ŻE 
WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa artykułów 
spożywczych - Pakiet I, prowadzonego przez Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu, 
oświadczam co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 
pkt 12-22 ustawy pzp.

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 
pkt 1 ustawy pzp

4. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp oraz § 10 rozporządzenia  oświadczam, że dokument, o 
którym mowa w cz. VI pkt 3 siwz:

1

1 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego

2 Jeżeli wykonawca wskaże adres, pod któiym będzie możliwe pobranie dokumentu w formie elektronicznej, 
zamawiający pobierze dokument samodzielnie

3 niepotrzebne skreślić
4 Wskazać numer sprawy lub tytuł postępowania

a) zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj. pod 
adresem :2

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.iii/Search.aspx3 
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs 3

b) zamawiający przechowuje zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp w
sprawie............................................................................. 4 i jest on aktualny.

5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji

(miejscowość), dnia r.

(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 
do reprezentowania Wykonawcy)

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.iii/Search.aspx
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs

