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Formularz ofertowy 

na wykonanie zamówienia pod nazwą: 

„Dostawy mięs i wędlin dla potrzeb Hotelu Rychło.”  

 

 

1. DANE WYKONAWCY 

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

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

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

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

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

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

 Dane kontaktowe osoby upoważnionej przez Wykonawcę do składania oferty i uczestnictwa  

w negocjacjach i/lub składania Oferty w aukcji elektronicznej: 

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

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

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

 

2. 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   

 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udziału w postępowaniu i informacjami zawartymi 

w SWZ i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi  

w SWZ oraz Arkuszu Cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego,  za łączną kwotę  

 

………….…………………….……….………... zł netto,   

 

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

......................................................................................................................................................................),  

 

 

 

 

mailto:elbest@elbest.pl
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w cenach jednostkowych wyszczególnionych w Arkuszu Cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszego Formularza ofertowego. 

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

faktury przepisami. 

 

4. Oświadczamy, że: 

a) oferowana przez nas cena wykonania Przedmiotu Zamówienia, wymieniona w pkt. 3, uwzględnia 

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

obowiązującymi przepisami i normami, a także zgodnie z naszym doświadczeniem i wiedzą techniczną, 

b) oferowany przez nas termin realizacji dostaw (Zamówień jednostkowych) wynosi do 24/481 godzin od 

momentu złożenia zamówienia, 

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

przy zachowaniu minimum logistycznego wynoszącym 300.00 zł netto2, 

d) oferowany przez nas termin płatności wynosi 21/303 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego    

prawidłowo wystawionej faktury, 

e) jesteśmy/ nie jesteśmy4 czynnym podatnikiem VAT, 

f) rachunek bankowy wskazany w fakturze jest / nie  jest5 rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu 

przepisów Prawa bankowego, dla którego prowadzony jest rachunek VAT, 

g) posiadamy/ nie posiadamy6 status dużego przedsiębiorstwa tj. przedsiębiorcy niebędącego 

mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I  

do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu 

(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. zm.).  

h) ceny przedstawione przez nas w Ofercie będą obowiązywać przez okres co najmniej 6 miesięcy od 

dnia zawarcia Umowy. Po upływie pierwszych 6 miesięcy obowiązywania 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 Umowie, 

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

j) 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 (nie surowych) będzie nie krótszy 

niż 14 dni, 

k) posiadamy niezbędne decyzje właściwego organu inspekcji sanitarnej, zatwierdzające nasze środki 

transportu do przewozu mrożonych artykułów spożywczych odpowiednich dla Przedmiotu Zamówienia 

oraz wszelkie pozwolenia wymagane przepisami prawa dla obrotu artykułami spożywczymi, 

                                                           
1 Niewłaściwe skreślić 
2 Niewłaściwe skreślić 
3 Niewłaściwe skreślić 
4 Niewłaściwe skreślić 
5 Niewłaściwe skreślić 
6 Niewłaściwe skreślić 
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l) podlegamy stałemu nadzorowi właściwej miejscowo Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji 

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

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

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

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

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

n) dostarczany Przedmiot Zamówienia pochodzić będzie wyłącznie z produkcji krajowej lub Państw Unii 

Europejskiej, 

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

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

p) 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, 

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

pomocy których będziemy świadczyć dostawy przestrzegali postanowień wyżej wymienionych 

dokumentów, 

r) 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, 

s) 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,  

t) 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,  

u) 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,  

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

z prowadzonym postępowaniem niepublicznym nr PFZ-10-2021.  

 

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

1) Arkusz Cenowy, 

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

3) aktualne dokumenty rejestrowe Wykonawcy w postaci odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub 

wydruku ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG) lub adres strony internetowej, pod którym dokumentacja rejestrowa 

dostępna jest do pobrania w formie elektronicznej, 
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4) 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 

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 



L.p.
Grupa 

asortymentowa
Nazwa produktu Cechy produktu *, **

J.m.

(kg.)

Szacunkowa 

ilość w 

okresie 24 

miesięcy

Cena 

jednostkowa 

netto (zł)

Wartość netto (zł)          

a b c d e f g h=fxg

1. mięsa wieprzowe Karczek wieprzowy bez kości, z małym przerostem  tłuszczu, kg 1700

2. mięsa wieprzowe Schab wieprzowy bez kości, okrojony, bez błon i okrywy tłuszczu, kg 780

4. mięsa wieprzowe Polędwiczki wieprzowe bez błon i końcówek, kg 400

5. mięsa wieprzowe Łopatka wieprzowa bez kości, bez skóry, z małą ilością tłuszczu kg 280

6. mięsa wieprzowe Szynka wieprzowa 
mięso wieprzowe od szynki, bez kości, skóry, z małą 

zawartością tłuszczu, 
kg 102

7. mięsa wieprzowe Boczek wieprzowy 
surowy, bez skóry, kości i chrzęści, z małym przerostem 

tłuszczu
kg 123

8. mięsa wieprzowe Golonka wieprzowa bez kości, kalibrowana, 300 - 400 g kg 48

9. mięsa wieprzowe Żeberka wieprzowe
paski, bez kątów, z małą zawartością tłuszczu, schabowe lub 

boczkowe
kg 58

10. mięsa wieprzowe Wątroba
świeża o barwie ciemnoczerwononej do czerwonobrunatnej, 

zwarta konsystencja,
kg 33

ZNAK SPRAWY: ELST/PFZ/272-27/2021.PFZ-10-2021.AB
Załącznik nr  1 do Formularza ofertowego   

ARKUSZ CENOWY

dostawy mięs i wędlin dla potrzeb Hotelu Rychło w Bogatyni

UWAGA: Szacunkowe ilości asortymentu podane w tabeli poniżej określone zostały jedynie na potrzeby porównania ofert oraz określenia wartości Umowy i nie będą stanowić zobowiązania 

Zamawiającego do ich wykonania ani nie dadzą 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.
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L.p.
Grupa 

asortymentowa
Nazwa produktu Cechy produktu *, **

J.m.

(kg.)

Szacunkowa 

ilość w 

okresie 24 

miesięcy

Cena 

jednostkowa 

netto (zł)

Wartość netto (zł)          

a b c d e f g h=fxg

11. mięsa wieprzowe Kości wieprzowe schabowe świeże, pocięte na kawałki, kg 7

12. mięsa wieprzowe Słonina bez skóry kg 46

13. mięsa wieprzowe Boczek wieprzowy wędzony
surowy, bez skóry, kości i chrzęści, z małym przerostem 

tłuszczu
kg 369

14. mięsa Mięso mielone wieprzowe lub mieszane kg 165

15. mięsa wołowe Zrazowa dolna
chude, bez warstwy tluszczu zewnętrznego,  intensywna 

jasno-czerwona barwa, 
kg 137

16. mięsa wołowe Flaki wołowe świeże, jasna barwa, drobno krojone, czyszczone, parzone kg 60

17. mięsa drobiowe Filet z kurczaka  świeży, bez skóry, chrzęści i kostki mostkowej kg 1128

18. mięsa drobiowe Kurczak tusza, świeża kg 420
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Grupa 

asortymentowa
Nazwa produktu Cechy produktu *, **

J.m.

(kg.)

Szacunkowa 

ilość w 

okresie 24 

miesięcy

Cena 

jednostkowa 

netto (zł)

Wartość netto (zł)          

a b c d e f g h=fxg

19. mięsa drobiowe Udo z kurczaka udo z kurczaka z kością ze skórą kg 400

20. mięsa drobiowe Porcje rosołowe z kurczaka  korpusy z kurczaka z szyją, kg 680

21. mięsa drobiowe Wątroba z kurczaka  bez śladów żółci kg 33

22.
wędliny inne niż 

drobiowe
Baleron wędzony parzony z małym przerostem tłuszczu, kg 35

23.
wędliny inne niż 

drobiowe
Szynka wędzona parzona bez tłuszczu i przerostów, kg 271

24.
wędliny inne niż 

drobiowe

Szynka krucha, chłopska, 

z beczki
bez tłuszczu i przerostów, kg 131

25.
wędliny inne niż 

drobiowe
Ogonówka wędzona parzona bez tłuszczu i przerostów, kg 120

26.
wędliny inne niż 

drobiowe
Polędwica sopocka bez błon i okrywy tłuszczowej kg 244
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Grupa 

asortymentowa
Nazwa produktu Cechy produktu *, **

J.m.

(kg.)

Szacunkowa 

ilość w 

okresie 24 

miesięcy

Cena 

jednostkowa 

netto (zł)

Wartość netto (zł)          

a b c d e f g h=fxg

27.
wędliny inne niż 

drobiowe
Szynka konserwowa bez tłuszczu i przerostów, kg 220

28.
wędliny inne niż 

drobiowe
Kaszanka

cienka, z kaszą gryczaną, z dużą zawartością wątróbki,  

konsystencja składników zwarta, naturalna osłonka ściśle 

przylegająca do farszu 

kg 32

29.
wędliny inne niż 

drobiowe
Salami z pieprzem

wieprzowa lub z mięsa mieszanego, zawartość mięsa od 55%, 

gruba, świeża lub pakowana hermetycznie, nie porcjowana, 

konsystencja składników zwarta, z ziarnami pieprzu, osłonka 

ściśle przylegająca do farszu 

kg 103

30.
wędliny inne niż 

drobiowe
Kiełbasa biała

cienka, wieprzowe lub z mięsa mieszanego, zawartość mięsa 

od 55%,  parzona lub surowa, o niewielkiej zawartości 

tłuszczu, średnio rozdrobniona, konsystencja składników 

zwarta, osłonka ściśle przylegająca do farszu

kg 373

31.
wędliny inne niż 

drobiowe
Kiełbasa toruńska, podwawelska

cienka, wieprzowe lub z mięsa mieszanego, zawartość mięsa 

od 55%,  parzona,   o niewielkiej zawartości tłuszczu, średnio 

rozdrobniona, konsystencja składników zwarta, osłonka ściśle 

przylegająca do farszu

kg 1400

32.
wędliny inne niż 

drobiowe
Kiełbasa podsuszana 

dobrze podsuszona, cienka, wieprzowe lub z mięsa 

mieszanego, zawartość mięsa od 55%,  parzona,   o 

niewielkiej zawartości tłuszczu, średnio rozdrobniona, 

konsystencja składników zwarta, osłonka ściśle przylegająca 

do farszu

kg 33
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Grupa 

asortymentowa
Nazwa produktu Cechy produktu *, **

J.m.

(kg.)

Szacunkowa 

ilość w 

okresie 24 

miesięcy

Cena 

jednostkowa 

netto (zł)

Wartość netto (zł)          

a b c d e f g h=fxg

33.
wędliny inne niż 

drobiowe
Kiełbasa krakowska

gruba, wieprzowa lub z mięsa mieszanego, zawartość mięsa 

od 55%,  o niewielkiej zawartości tłuszczu, parzona, grubo 

rozdrobniona, konsystencja składników zwarta, osłonka ściśle 

przylegająca do farszu

kg 60

34.
wędliny inne niż 

drobiowe
Kiełbasa szynkowa

gruba, wieprzowa lub z mięsa mieszanego, zawartość mięsa 

od 55%,  o niewielkiej zawartości tłuszczu, parzona, grubo 

rozdrobniona, konsystencja składników zwarta, osłonka ściśle 

przylegająca do farszu

kg 5

35.
wędliny inne niż 

drobiowe
Kiełbasa żywiecka

gruba, wieprzowa lub z mięsa mieszanego, zawartość mięsa 

od 55%,  o niewielkiej zawartości tłuszczu, parzona, grubo 

rozdrobniona, konsystencja składników zwarta, osłonka ściśle 

przylegająca do farszu

kg 7

36.
wędliny inne niż 

drobiowe
Pasztet

pieczony z mięsa mieszanego z podrobami,  zawartość mięsa 

wieprzowego od 25%, drobiowego od 15 %
kg 15

37.
wędliny inne niż 

drobiowe

Salceson/biały/ozorkowy/

czarny
podrobowy, w naturalnej osłonce, kg 88

38.
wędliny inne niż 

drobiowe
Parówki wieprzowe

cienkie,  zawartość mięsa od 55%, konsystencja składników 

zwarta, osłonka ściśle przylegająca do farszu
kg 29
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Grupa 

asortymentowa
Nazwa produktu Cechy produktu *, **

J.m.

(kg.)

Szacunkowa 

ilość w 

okresie 24 

miesięcy

Cena 

jednostkowa 

netto (zł)

Wartość netto (zł)          

a b c d e f g h=fxg

39. wędliny drobiowe Parówki drobiowe
cienkie,  zawartość mięsa od 55%, konsystencja składników 

zwarta, osłonka ściśle przylegająca do farszu
kg 562

40. wędliny drobiowe Kiełbasa szynkowa drobiowa
gruba,  zawartość mięsa od 55%, konsystencja składników 

zwarta, osłonka ściśle przylegająca do farszu
kg 218

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

** Cechy produktu dla wędlin: świeże, nierozmrażane, wysokiej jakości (I gatunek), przechowywane i dostarczane w odpowiednich warunkach, dostarczane w odpowiednich opakowaniach, z etykietą zawierajacą informację o okresie ważności, o 

swoistym smaku i zapachu, bez oznak rozpoczynającego się psucia, prawidłowym kolorze, zwartej konsystencji, z dużą zawartością mięsa, skład zgodny z deklaracją składu surowcowego podanego w charakterystyce danego asortymentu. 

Łączna wartość netto: 

* Cechy produktu dla mięs: świeże, nierozmrażane, niepakowane próżniowo, wysokiej jakości, przechowywane i dostarczane w odpowiednich warunkach oraz w odpowiednich opakowaniach, barwa mięśni jasnoróżowa do czerwonej, dopuszcza się 

zmatowienia. Barwa tłuszczu biała z odcieniem kremowym lub lekko różowym, w przypadku mięsa i tłuszczu mrożonego dopuszcza się nieznaczne zszarzanie barwy na powierzchni. Powierzchniowa warstwa utleniona. Zapach swoisty 

charakterystyczny dla mięsa świeżego bez oznak zaparzenia i rozpoczynającego się psucia, niedopuszczalny zapach płciowy. Dobrze oczyszczone, bez zanieczyszczeń , jednolita i zwięzła konsystencja. 

                              ………………………………………………………………………………………………

 (miejsce, data, podpis osoby uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i 

składania oświadczeń woli w jego imieniu)       
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