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Formularz ofertowy  

na wykonanie zamówienia pod nazwą: 

„Dostawy pieczywa dla potrzeb Hotelu Wolin w Międzyzdrojach” 

 

 

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:……………………………………………………………………………………………..………………..), 

w cenach jednostkowych wyszczególnionych w Arkuszu Cenowym. 

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, 

mailto:elbest@elbest.pl
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b) będziemy realizować dostawy codziennie w godzinach od 6.00 – 6.20, chyba, że Wykonawca uzgodni 

inny termin z przedstawicielem obiektu, 

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

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

zawarcia Umowy; po upływie pierwszych i każdych kolejnych 6 miesięcy obowiązywania Umowy, na 

wniosek Wykonawcy/Zamawiającego złożony z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem,  

w drodze obustronnego porozumienia, ceny przedstawione w Ofercie Wykonawcy mogą ulec zmianie 

na zasadach określonych w Projekcie Umowy. W przypadku, w którym strony nie dojdą do 

porozumienia w zakresie zmiany cen w danym okresie, w rozliczeniach pomiędzy Stronami obowiązuje 

dotychczasowy cennik, a każda ze stron może rozwiązać Umowę na podstawie oświadczenia  

o wypowiedzeniu Umowy, zgodnie z Umową. Zmiana cennika – w przypadku jej zaakceptowania przez 

każdą ze Stron -wymaga formy aneksu, 

e) oferowany przez nas termin płatności wynosi 21/301 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego    

prawidłowo wystawionej faktury, 

f) jesteśmy/ nie jesteśmy 2 czynnym podatnikiem VAT, 

g) rachunek bankowy wskazany w fakturze jest / nie  jest3  rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu 

przepisów Prawa bankowego, dla którego prowadzony jest rachunek VAT, 

h) posiadamy/ nie posiadamy4 statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr 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 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 

z dnia 26 czerwca 2014 r.); 

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

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

pomocy których będziemy świadczyć dostawy przestrzegali postanowień wyżej wymienionych 

dokumentów, 

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,  

                                                           
1 Niewłaściwe skreślić 
2 Niewłaściwe skreślić 
3 Niewłaściwe skreślić 
4 Niewłaściwe skreślić 
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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-28-2021.  

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

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ, 

2) Arkusz Cenowy, 

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, 

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 

Dostawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 



Lp. Nazwa produktu Opis asortymentu
Sugerowana 

gramatura (g)

Gramatura 

oferowana przez  

Wykonawcę (g)

Szacunkowa ilość: 

w sztukach 

(w okresie 24 m-cy)*  

Szacunkowa 

ilość w kg

(w okresie 24 

m-cy)  *  

Cena jednostkowa 

netto za sztukę 

w odniesieniu do 

gramatury 

oferowanej przez 

Wykonawcę

Cena netto za 

kg

Szacunkowa wartość netto 

wg wagi w kg

(G x I)

A B C D E F G H I J

1.
bułka typu 

paryskiego/bagietka

bułka z mąki pszennej na 

drożdżach, zapach i smak swoisty 

dla danego rodzaju pieczywa, 

barwa złocista

400 3400 1360

2. bułka grahamka

bułka z mąki graham na 

drożdżach, zapach i smak swoisty 

dla danego rodzaju pieczywa

35 71200 2492

3. bułka kajzerka

bułka z mąki pszennej na 

drożdżach, zapach i smak swoisty 

dla danego rodzaju pieczywa, 

barwa złocista

35 159000 5565

4. bułka ciemna - śniadaniowa 

bułka z mąki pszennej i razowej na 

drożdżach, zapach i smak swoisty 

dla danego rodzaju pieczywa

35 52000 1820

5. bułka typu brioche

pieczywo pszenne półcukiernicze 

na drożdżach,  z kruszonką, 

zapach i smak swoisty dla danego 

rodzaju pieczywa (bułka 

drożdżowa z 

kruszonką/nadzieniem)

300 2680 804

6. chleb krojony

chleb z mąki pszennej na 

naturalnym kwasie chlebowym, 

zapach i smak swoisty dla danego 

rodzaju pieczywa, krojony, 

znakowany, pakowany 

500 8000 4000

Arkusz cenowy

"Sukcesywne dostawy pieczywa dla potrzeb Hotelu Wolin w Międzyzdrojach"

Hotel Wolin - ul. Nowomyśliwska 76, 72-500 Międzyzdroje 
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7. chleb orkiszowy  

chleb z mąki razowej orkiszowej na 

naturalnym kwasie chlebowym, 

zapach i smak swoisty dla danego 

rodzaju pieczywa, krojony, 

znakowany, pakowany

500 900 450

8. chleb dietetyczny ciemny

chleb z mąki  pszennej  i żytniej na 

naturalnym kwasie chlebowym, 

zapach i smak swoisty dla danego 

rodzaju pieczywa, krojony, 

znakowany, pakowany

400 1600 640

9. chleb razowy

chleb z mąki żytniej razowej na 

naturalnym kwasie chlebowym, 

zapach i smak swoisty dla danego 

rodzaju pieczywa, krojony, 

znakowany, pakowany 

400 2250 900

10. chleb razowy z ziarnami

chleb z mąki żytniej razowej na 

naturalnym kwasie chlebowym 

z ziarnami: (słonecznikiem, 

siemieniem lnianym, sezamem, 

soją, pestkami dyni,  

wieloziarnisty), zapach i smak 

swoisty dla danego rodzaju 

pieczywa, krojony, znakowany, 

pakowany 

400 3950 1580

11. chleb tostowy

chleb z mąki pszennej na 

drożdżach, zapach i smak swoisty 

dla danego rodzaju pieczywa, 

krojony, znakowany, pakowany 

400 1330 532

12. chleb żytnio-pszenny

chleb z mąki żytniej i pszennej na 

naturalnym kwasie chlebowym, 

zapach i smak swoisty dla danego 

rodzaju pieczywa, niekrojony 

/okrągły

1200 500 600
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13. chleb żytnio pszenny

chleb z mąki żytniej i pszennej na 

naturalnym kwasie chlebowym, 

zapach 

i smak swoisty dla danego rodzaju 

pieczywa, niekrojony /baton

1000 150 150

ŁĄCZNA 

WARTOŚĆ: 

………………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej/uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 

w jego imieniu) 

Wymagane warunki realizacji dostaw: Dostawy realizowane codziennie, w godz. 6:00 - 6:20, zamówienia składane na dzień przed realizacją, pieczywo zapakowane w kosze

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 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.
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