
Załącznik nr 1 do SWZ (część zamówienia nr …….) 
 
 
 

Pieczęć wykonawcy       dnia: 
Nazwa i adres 

 

 

OFERTA  

Fundacja Miejski Park  

i Ogród Zoologiczny w Krakowie 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa 

granulatów spożywczych dla zwierząt dla potrzeb Fundacji Miejski Park i Ogród 

Zoologiczny w Krakowie w 2022”. 

 

 

1. Oferujemy realizację zamówienia, w pełnym rzeczowym zakresie objętym SWZ za kwotę: 

 

część zamówienia nr 112: 

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

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

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

część zamówienia nr 23: 

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

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

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

 
1 rubryki należy wypełnić odpowiednio do części zamówienia na którą składana jest oferta. Do formularza 
ofertowego należy załączyć załącznik lub załączniki do formularza ofertowego zawierający/zawierające 
wykaz asortymentu odpowiednio do części na którą składana jest oferta 
2 dla części zamówienia nr 1 należy wypełnić załącznik asortymentowy nr 8 
3 dla części zamówienia nr 2 należy wypełnić załącznik asortymentowy nr 9 



 

część zamówienia nr 34: 

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

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

…………………………………………………………………………..……………………..……………………………….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. Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem prosimy kierować na adres: 

………………………………………. ePUAP: ………………………………………, e-mail: ………………………………...  

osobą do kontaktów jest …………………………………………   ………………………….. (imię i nazwisko) 

Dane wykonawcy: NIP / REGON / PESEL …………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Zamówienie zamierzamy zrealizować sami / następujące części zamówienia zamierzamy 

wykonać przy pomocy podwykonawcy/ów:5……………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

których nazwy (firmy) wskazujemy niżej:  

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

 

 

 
4 dla części zamówienia nr 3 należy wypełnić załącznik asortymentowy nr 10 

5    Niepotrzebne skreślić 



 

5. Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy 

obowiązek podatkowy będzie dotyczył ........................... (określić nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi) objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie 

wynosiła ......................... . (wypełnić tylko jeśli dotyczy), zaś stawka podatku od towarów i usług, 

zgodnie z moją wiedzą wynosić będzie …………. 

6. Oświadczamy, że jesteśmy: mikro / małym / średnim / przedsiębiorcą (właściwe zaznaczyć) 

 

Załącznikami  do niniejszej oferty są: 

1. ……………………………. 

2. ……………………………… 

 

        PODPIS 

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 


