Załącznik nr 1 do SIWZ
MOPS.IX.2710.ZP.12.2014r.
…………………………………
Nazwa i adres firmy (wykonawcy)
/pieczątka firmowa wykonawcy/

OFERTA
Złożona w postępowaniu o zamówienie usługi.
o równowartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy, zwana dalej „specyfikacją” lub „SIWZ”, w myśl przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z
2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232), zwanej dalej “ustawą” na usługę pod nazwą:
Wykonanie usługi w zakresie wydawania posiłków - obiadów w Nowym Sączu dla osób
dorosłych otrzymujących pomoc społeczną z terenów osiedli: Centrum, Kilińskiego,
Milenium, Przydworcowe, Stare Miasto, Szujskiego, Wólki.
W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego przez zamawiającego MOPS w
Nowym Sączu:
a) Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.12.2014 r. nr ogłoszenia: 396138 – 2014
b) W miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego tj. na tablicy ogłoszeń –
MOPS ul. Żywiecka 13 , 33-300 Nowy Sącz w dniu 03.12.2014 r.
c) Na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.mops.nowysacz.pl, w dniu 03.12.2014
r.
d) Na stronie Urzędu Miasta Nowego Sącz: www.nowysacz.pl w dniu 03.12.2014 r.
w maksymalnej ilości około 23172 obiadów - posiłków wydanych w okresie obowiązywania
umowy.
Po zapoznaniu się z treścią SIWZ wraz z załącznikami:
1. Składam niniejszym ofertę na wymieniony wyżej przedmiot zamówienia – wykonanie
usługi i oferuję wykonanie usługi w tym zakresie na następujących warunkach:
1.1. za każdy jeden wydany obiad - posiłek cena jednostkowa wraz z podatkiem VAT
wynosi brutto …………………………………. złote (słownie ………………………
…………………….. /100 złotych)
1.2. łączne przewidywane maksymalne wynagrodzenie za cały okres obowiązywania umowy,
przy założeniu wydania przewidywanej maksymalnej ilości 23172 obiadów – posiłków,
szacunkowo

wynosi

brutto

………………………

PLN

(słownie:

……………...…………….....………………..……………………………………………/1000
co wynika z iloczynu wynagrodzenia brutto za jeden posiłek oraz maksymalnej liczby
przewidywanych posiłków.
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1.3. Informuję, że w tym cena jednostkowa wsadu do kotła każdego (jednego) wydanego
posiłku wraz z podatkiem VAT wynosi (UWAGA! należy zaznaczyć, zakreślić lub
podkreślić tylko jedną wybraną pozycję. Można też skreślić dwie pozycje zostawiając
nieskreśloną jedną pozycję):
a.
b.
c.

Kwota „wsadu do kotła” w wysokości nie niższej niż 3,5 zł brutto (słownie trzy złote
50/100) – 0 pkt.
Kwota „wsadu do kotła” w wysokości nie niższej niż 4,00 zł brutto (słownie cztery złote
00/100) – 10 pkt.
Kwota „wsadu do kotła” w wysokości nie niższej niż 4,50 zł brutto (słownie cztery złote
50/100) – 20 pkt.

1.4. Informuję, że (UWAGA! należy zaznaczyć, zakreślić lub podkreślić tylko jedną
wybraną pozycję. Można też skreślić dwie pozycje zostawiając nieskreśloną jedną
pozycję):
a.

Kaloryczność jednego obiadu wynosić będzie nie mniej niż 800 kalorii i nie więcej niż
899 kalorii – 0 pkt.

b.

Kaloryczność jednego obiadu wynosić będzie nie mniej niż 900 kalorii i nie więcej niż
999 kalorii – 10 pkt.

c.

Kaloryczność jednego obiadu wynosić będzie nie mniej niż 1000 kalorii – 20 pkt.

W cenie ofertowej uwzględniono wszystkie ewentualne upusty oraz obciążenia
finansowe, które w związku z zawartą umową z wykonawcą nałożone są na
zamawiającego z zastrzeżeniem określonym w umowie.
3. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją oraz ogłoszeniem i nie wnoszę do nich
zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego
przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
5. Zamówienie będę realizował nie wcześniej niż od dnia 02 stycznia 2015 roku do 31
grudnia 2015 roku.
6. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji.
7. Oświadczam, że załączony do SIWZ projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i
zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczam, że spełniam i przez okres trwania umowy dysponuję odpowiednim lokalem
do przygotowania i wydawania posiłków oraz będę spełniał wymagane prawem warunki
sanitarne dotyczące przygotowania, wydawania czy dostarczania lub dowozu (jeżeli
posiłki są dowożone) posiłków i przyjmuję do wiadomości że brak, upływ terminu
ważności itp. niezbędnych w sprawie decyzji, zezwoleń itp. jest podstawą rozwiązania
umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn dot. Wykonawcy.
9. Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:
Lp
Wskazanie powierzonej części zamówienia
2.

2

Lp

Wskazanie powierzonej części zamówienia

1

2

3

10. Oświadczam, że:
a. podwykonawstwo nie zmienia moich zobowiązań jako wykonawcy;
b. jako wykonawca jestem odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były
one moimi działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami, moich przedstawicieli lub
pracowników;
c. zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale
może skorzystać ze wszelkich praw nabytych przeze mnie w stosunku do nich;
d. będę pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do zamawiającego za zlecone do
podwykonania części zamówienia.
11. Spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu o niniejsze zamówienie publiczne i
nie podlegam wykluczeniu.
12. Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert
13. W przypadku wybrania mojej oferty spełnię wszystkie formalności jakie powinny być
dopełnione przez wybranego wykonawcę określone w specyfikacji i we wzorze umowy.
14. Wszystkie zapisane strony mojej oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała
oferta składa się z ................stron.
a. oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy załącznik nr 2
do specyfikacji
b. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu w myśl art. 24 ustawy- załącznik nr 3 do
specyfikacji
c. oświadczenie o braku lub przynależności do grupy kapitałowej załącznik nr 4 do
specyfikacji
d. załącznikami do niniejszej oferty są inne następujące dokumenty, które są istotne dla
przebiegu postępowania (jeżeli dotyczy)*:
a)

……………………………………

b) ……………………………………

c)

……………………………………

Celem umożliwienia wymiany informacji udostępniam następujące dane:
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a) nr tel.: ..................................................

b) nr fax.: ..................................................

c) nr konta e-mail: .....................................
Miejscowość i data : ....................................

.........................................................................................
Podpis osoby - osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
* odpowiednio skreślić lub wypełnić
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