
Załącznik nr 1  do SWZ  
 

Pieczęć wykonawcy        dnia:  …………………………… 
Nazwa i adres 

 

OFERTA  

Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie”,  

ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14, 30-232 Kraków  

 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa granulatów spożywczych dla Fundacji 
Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2021” - postępowanie II 
 

1. Oferujemy realizację zamówienia, w pełnym rzeczowym zakresie objętym SIWZ za 

kwotę: 

netto ............................................................................................................................................ PLN 

słownie ………..................................................................................................................................... 

………………………….………………….……….………………………………………………………PLN 

VAT ………………………………  

brutto ..........................................................................................................................................PLN 

słownie ............................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………..……………………………….PLN 

VAT ……………………………………………………………………………………………………….PLN 

2. Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Adres mailowy wykonawcy na potrzeby korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem: ……………. 

4. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest dla nas wiążąca przez okres 30 dni licząc od 

terminu składania ofert. 

Załącznikami  do niniejszej oferty są: 

……………………………………………………… 

………………………………………………………   

 

    

      ................................................................................................... 

       PODPIS upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 



Załącznik do formularza ofertowego nr 1 

 

Dotyczy: prowadzonego przez Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie”, 
postępowania o zamówienie publiczne na: „Dostawę granulatów dla zwierząt Fundacji 
Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2021 roku” – postępowanie II 
 

Wykaz i opis asortymentu w postępowaniu na dostawę granulatów  

Nazwa preparatu Zapotrzebowanie 
Cena 

jednostkowa 
Wartość netto 

Wartość 

brutto 

Granulat dla szczurów (25kg) 65    

Granulat dla królików (25kg) 22    

Granulat dla kangurów (25kg) 44    

Granulat dla wielbłądów (25 

kg) gramatyka 
360    

Granulat dla wielbłądów z 

kokcydiostatykiem  (25kg) 
360    

Granulat dla flamingó ( 25 kg) 70    

Granulat dla flamingów (25kg) 31    

Granulat dla małych antylop 

(25kg) 
803    

Granulat dużych antylop 

(25kg) 
803    

Granulat dla strusi  (25kg) 172    

Granulat do odchowu strusi 

(25kg) 
8    

Granulat - pokarm hodowlany 

dla bażantów (25 kg) 
18    



Granulat - pokarm do 

odchowu bażantów (25 kg) 
4    

Granulat dla żurawi bytowy 

(25 kg) 
5    

Granulat dla żurawi 

rozpłodowy (25 kg) 
2    

Granulat – kaczki sezon 

rozrodczy (25 kg) 
2    

Granulat  – kaczki poza 

sezonem lęgowym (25 kg) 
3    

Granulat  – odchów kaczek 

ptaków wodnych (25 kg) 
2    

 


