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Formularz ofertowy 

na wykonanie zamówienia pod nazwą: 

„Dostawy artykułów spożywczych w opakowaniach konfekcjonowanych dla potrzeb  

Hotelu Wodnik, Hotelu Sport i OSiR Wawrzkowizna” 

 

1. Dane Dostawcy: 

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

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

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

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

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

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

  Osoba upoważniona do przeprowadzenia negocjacji/kontaktu z Zamawiającym:   

  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  769-19-49-726 

  REGON  592141800 

     e-mail         elbest@elbest.pl   

 
2. Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi  

w Zaproszeniu do złożenia oferty, 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) oferowany przez nas termin płatności wynosi 21/302 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury, 

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

wymagane przez nas maksymalne minimum logistyczne wynosi 250,00 zł netto3, 

d) ceny określone w niniejszej ofercie będą obowiązywać przez okres co najmniej 3 miesięcy od dnia 

zawarcia Umowy; po upływie pierwszych i każdych kolejnych 3 miesięcy obowiązywania Umowy, na 

wniosek Dostawcy/Zamawiającego złożony z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, w drodze 

                                                 
1 Niewłaściwe skreślić 
2 Niewłaściwe skreślić 
3 Niewłaściwe skreślić 
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obustronnego porozumienia ceny przedstawione w Ofercie Dostawcy mogą ulec zmianie na zasadach 

określonych w Projekcie Umowy, 

e) oferta jest dla nas wiążąca przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert, 

f)       dostarczane przez nas mięso i wędliny będą pierwszej jakości; będą przechowywane i dostarczane  

w odpowiednich warunkach i opakowaniach, oznaczone informacją o okresie przydatności do spożycia; 

okres przydatności do spożycia wędlin oraz produktów paczkowanych będzie nie krótszy niż 7 dni,  

g) dysponujemy środkami transportu spełniającymi warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wymagań sanitarnych, dotyczących środków transportu 

żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych 

składników żywności (Dz. U.  z 2003 roku  Nr 21 poz. 179), 

h) podlegamy stałemu nadzorowi właściwej miejscowo Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji 

Weterynaryjnej zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(Dz. U. Nr 171 z dnia 27 września 2006 roku, poz. 1225), 

i)      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, 

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

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

k) 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, 

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

pomocy których będziemy świadczyć dostawy przestrzegali postanowień wyżej wymienionych 

dokumentów. 

m) 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 

n) 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, 

o) 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, 

p) 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, 

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

z prowadzonym postępowaniem niepublicznym nr PFZ-09-2019 

 

 

 

 

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


ZNAK SPRAWY: ELST/PFZ/272-15/2019.PFZ-09-2019.BRW 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

Strona 3 z 3 

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

1. Arkusz cenowy 

2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których 

upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych firmy,  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Dostawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 
 


