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Formularz ofertowy 

na wykonanie zamówienia pod nazwą: 

„Dostawy pieczywa mrożonego dla potrzeb Hotelu Krynica w Krynicy - Zdroju” 

 

1. Dane Wykonawcy: 

  Nazwa              …………………………………………………………………………………………....... 

 Adres              ……………………………………………………………………………………………… 

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

  REGON             ……………………………………………………………………………………………… 

  tel.             ……………………………………………………………………………………………….  

  e-mail:             ………………………………………………………………………………....................... 

  Dane kontaktowe osoby upoważnionej przez Wykonawcę do składania w aukcji elektronicznej  

        lub / i  uczestnictwa w negocjacjach:   

              Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………….  

  Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………….  

  Adres e-mail:     .……………………………………………………………………………………………….  

Dane Zamawiającego: 

  Nazwa  Elbest sp. z o.o.  

  Adres   ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów  

  NIP  7691949726 

  REGON  592141800 

     e-mail         elbest@elbest.pl   

 
2. Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi  

w SIWZ za łączną szacunkową kwotę ……………………..……………..……..zł netto 

(słownie:……………….……………………………………………….…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………00/100), 

w cenach jednostkowych netto wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszego Formularza ofertowego. 

  Do oferowanych powyżej cen netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w dniu 

wystawienia faktury przepisami. 

3. Oświadczamy, że: 

a) oferowany przez nas termin realizacji dostaw (Zamówień Jednostkowych) wynosi do 24/481 godzin 

od chwili złożenia Zamówienia Jednostkowego, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy, 

b) jesteśmy/ nie jesteśmy 2 czynnym podatnikiem VAT, 

                                                 
1 Niewłaściwe skreślić 
2 Niewłaściwe skreślić 
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c) oferowany przez nas termin płatności wynosi 21/303 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury, 

d) będziemy realizować dostawy Przedmiotu Zamówienia bez określonego minimum logistycznego / 

wymagane przez nas maksymalne minimum logistyczne wynosi 250,00 zł netto4, 

e) rachunek bankowy wskazany w fakturze jest / nie5 jest rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu 

przepisów Prawa bankowego, dla którego prowadzony jest rachunek VAT, 

f)      ceny określone w niniejszej ofercie będą obowiązywać przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia 

zawarcia Umowy, na wniosek Wykonawcy/Zamawiającego złożony z co najmniej dwutygodniowym 

wyprzedzeniem, w drodze obustronnego porozumienia ceny przedstawione w Ofercie Wykonawcy mogą 

ulec zmianie na zasadach określonych w Projekcie Umowy, 

g) oferta jest dla nas wiążąca przez okres 90 dni od daty upływu terminu składania ofert, 

h) oferowane przez nas ceny wykonania Przedmiotu Zamówienia, wymienione w Arkuszu cenowym, 

uwzględniają wszystkie czynności, które są związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia, zgodnie 

Umową, obowiązującymi przepisami i normami, a także zgodnie z własnym doświadczeniem i wiedzą, 

i)      w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania Umowy na warunkach określonych 

w Projekcie Umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

j)      zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek 

GK PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty ostatecznej 

zapewniamy, że w swojej działalności będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów 

prawa oraz postanowień wyżej  wymienionych dokumentów, 

k) dołożymy należytej staranności, aby nasi pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy 

pomocy których będziemy świadczyć dostawy przestrzegali postanowień wyżej wymienionych 

dokumentów, 

l)       zapoznaliśmy się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym z Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), znajdującym się na stronie 

internetowej: http://www.elbest.pl/pl/regulacje-zakupowe 

m) zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych  

i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących 

przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenia (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) – dalej: „RODO”, mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane 

dotyczą, 

n) znane są nam wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych 

osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać podmiot 

przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych, 

o) dopełniliśmy wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazujemy oraz w stosunku 

do Zamawiającego wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO, 

p) przekazywane przez nas dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych                 

z prowadzonym postępowaniem niepublicznym nr PFZ-41-2020. 

4. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty jest: 

a) Arkusz cenowy, 

b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie 

do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych firmy,  

                                                 
3 Niewłaściwe skreślić 
4 Niewłaściwe skreślić 
5 Niewłaściwe skreślić 
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c) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego 

Rejestru Sądowego (CI KRS) albo wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wypisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 

 

 

 

………………………………………….. 
(podpis osoby uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 



Lp. Opis asortymentu*

Sugerowana 

przez 

Zamawiającego 

gramatura (kg)**

Gramatura 

oferowana 

przez 

Dostawcę

(kg)**

Jednostka 

miary

Szacunkowa ilość 

zgodnie 

z jednostką miary 

z kolumny F oraz 

zgodnie 

z gramaturą 

sugerowaną 

w kolumnie D, 

w okresie 24 m-cy 

Szacunkowa 

ilość 

w kg 

(w okresie 

24 m-cy)***

Cena jednostkowa 

netto 

w odniesieniu do 

wskazanej w 

kolumnie E 

jednostki miary

Cena netto 

za 1 kg

 Szacunkowa wartość netto 

(H x J)  

A C D E F G H I J  K 

1.
pieczywo 

mrożone

bagietka - 

tradycyjna 

bułka francuska

 tradycyjna bułka 

francuska,pszenna, długa i cienka
0,22 szt. 2625 577,5 -  zł                                                 

2.
pieczywo 

mrożone

chleb 

słowiański

produkt półwypieczony, 

z dodatkiem podmłody pszennej, 

na bazie naturalnych składników, 

bez polepszaczy

0,40 szt. 5700 2280 -  zł                                                 

3.
pieczywo 

mrożone

chleb 

wieloziarnisty

produkt półwypieczony, 

z dodatkiem zakwasu żytniego, na 

bazie naturalnych składników, bez 

polepszaczy,  z dużą zawartością 

błonnika, z dodatkiem mieszanki 

ziaren: słonecznika, siemienia, 

sezamu, płatków owsianych

0,45 szt. 5700 2565 -  zł                                                 

4.
pieczywo 

mrożone

chleb ze 

słonecznikiem

produkt półwypieczony, 

z dodatkiem zakwasu żytniego, na 

bazie naturalnych składników, bez 

polepszaczy, z dodatkiem nasion 

słonecznika

0,50 szt. 5700 2850 -  zł                                                 

5.
pieczywo 

mrożone

chleb 

kanapkowy 

jasny

produkt w pełni wypieczony, 

gotowy do spożycia po 

rozmrożeniu

0,85 szt. 1100 935 -  zł                                                 

6.
pieczywo 

mrożone

chleb 

mazowiecki

produkt półwypieczony, 

z dodatkiem zakwasu żytniego, na 

bazie naturalnych składników, bez 

polepszaczy.

0,50 szt. 5700 2850 -  zł                                                 

7.
pieczywo 

mrożone

mini bułeczki - 

kajzerki

produkt półwypieczony, 

z dodatkiem podmłody pszenne
0,06 szt. 91680 5500,8 -  zł                                                 

8.
pieczywo 

mrożone

mini bułeczki - 

mix 

podstawowy

produkt półwypieczony, bułka 

pszenna, grahamka, makowa, 

sezamkowa

0,04 szt. 2000 70 -  zł                                                 
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9.
pieczywo 

mrożone

mini bułeczki - 

mix 

wieloziarnisty

produkt półwypieczony, bułka 

włoska, farmerska, alpejska, 

Kornecken

0,04 szt. 2000 70 -  zł                                                 

10.
pieczywo 

mrożone

mini bułeczki - 

cabata

produkt półwypieczony,  

z dodatkiem podmłody pszennej, 

wypiekany z mąki pszennej, 

z dodatkiem drożdży

0,07 szt. 2000 140 -  zł                                                 

11.
pieczywo 

mrożone
mini rogalik

produkt surowy, wygarowany, 

małe, słodkie, francuskie rogaliki
0,03 szt. 2000 60 -  zł                                                 

12.
pieczywo 

mrożone
interki

produkt surowy, niewygarowany, 

małe, francuskie ciasteczka z 

różnym owocowym nadzieniem.

1,00 kg 14 14 -  zł                                                 

                                                   -   zł ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 

w jego imieniu) 

* Wymagana marka - Inter-Europol Piekarnia Szwajcarska

** Sugerowana gramatura nie jest tożsama z wartością wymaganą. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Dostawcę innej gramatury (wartość odchylenia +/- 50 gramów w każdej z pozycji wyodrębnionego w Arkuszu asortymentu). Wartością uwzględnioną 

przez  Zamawiającego na etapie badania Ofert /wyboru najkorzystniejszej Oferty, będzie iloczyn szacunkowej ilości kilogramów i ceny określonej za 1 kg.

Do oferowanych cen netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z zobowiązującymi w dniu wystawienia faktury przepisami.

*** UWAGA: Szacunkowe ilości asortymentu podane w tabeli powyżej określone zostały jedynie na potrzeby porównania ofert w postępowaniu przetargowym oraz określenia wartości Umowy i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich wykonania ani nie dają prawa 

Wykonawcy do roszczeń wynikających z niewykonania niniejszych ilości w okresie obowiązywania Umowy. Dostawy realizowane będą przez cały okres trwania Umowy, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wsparcia 

sprzedażowego. W tym celu Wykonawca  wyposaży obiekt Zamawiającego w sprzęt, zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu Umowy.
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