
                                      
Załącznik nr 1 

WZÓR FORMULARZA OFERTY CENOWEJ  

 

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/imię i nazwisko: ......................................................................................... 

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

Zarejestrowany adres Wykonawcy/adres zamieszkania: Ulica ....................................... nr domu ..... 

kod ..................... miejscowość ........................................................... 

powiat ................................. województwo ........................................ 

tel.: ..................................... fax: ................................. 

REGON:................................ NIP: ................................ 

Powiat Prudnicki – 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku                                                      

ul. Kościuszki 55a 

48 – 200 Prudnik 

                                                                                             ZAPYTANIE CENOWE POIK.I. 3022.       .2016  

 
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w związku z realizacją projektu: „BEZPIECZNY DOM” w ramach Programu 

Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU 

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY  W RODZINIE” EDYCJA 2016 r., który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa 

Rodziny Pracy i Polityki Społecznej składamy/składam ofertę na:  

 

 

Lp Nazwa artykułu Jednostka 

miary 

ilość cena 

brutto za 

1 szt 

cena brutto 

za całość 

1 1) Kawa mielona 250 g: Jacobs Kronung lub 

Tchibo lub Lavazza Suerte lub równoważna 

(termin przydatności do spożycia co najmniej 

30.06.2017) - 10 opakowań 

    

2 2) Kawa mielona 500 g: Jacobs Kronung lub 

Tchibo lub Lavazza Suerte lub równoważna 

(termin przydatności do spożycia co najmniej 

30.06.2017) - 10 opakowań 

    

3 3) Kawa rozpuszczalna 200g: Jacobs lub Nescafe 

Classic lub Idee Kaffee lub równoważna (termin 

przydatności do spożycia co najmniej 30.06.2017) 

- 20 opakowań 

    

4 4) Woda niegazowana w butelkach 1,5l: 

Naturalna woda mineralna (termin przydatności 

do spożycia co najmniej 30.06.2017) - 60 butelek 

    

5 5) Woda niegazowana w butelkach 0,5l: 

Naturalna woda mineralna (termin przydatności 

do spożycia co najmniej 30.06.2017) - 60 butelek 

    

6 6) Kubki termiczne: jednorazowy kubek 

termiczny przeznaczony do napojów gorących o 

pojemności 200 ml - 500 sztuk 

    

7 7) Kubki do napojów:  jednorazowe kubek 

plastikowy do napojów zimnych o pojemności 

200 ml - 500 sztuk 

    

8 8) Taca jednorazowa o wymiarach min. 30cm x 

40cm - 50 sztuk 

    



                                      
9 9) Talerzyki jednorazowe: deserowy talerz 

plastikowy o średnicy min. 18 cm - 100 sztuk 

    

10 10) Łyżeczki jednorazowe plastikowe do napojów 

gorących - 100 sztuk 

    

11 11) Ciastka: Nie mniej niż 3 rodzaje ciastek, np. 

ciastka kruche, delicje w czekoladzie, wafelki, 

ciastka czekoladowe przekładane. Ciastka w 

opakowaniach producenta o pojemności 

maksymalnie 1 kg (termin przydatności do 

spożycia co najmniej 30.06.2017) - 20 kg 

    

12 12) cukier kryształ w opakowaniach 1kg (termin 

przydatności do spożycia co najmniej 

30.06.2017)- 5kg 

    

13 13) herbata czarna ekspresowa pakowana po 

100szt (termin przydatności do spożycia co 

najmniej 30.06.2017)- 10 opakowań 

    

14 14) herbata owocowa (termin przydatności do 

spożycia co najmniej 30.06.2017)- 10 opakowań 

    

15 15) mleko 2% UHT karton 1L min., (termin 

przydatności do spożycia co najmniej 

30.06.2017)- 20 kartonów 

    

 

 

1. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem.  

2. Wykonawca oświadcza, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne 

lub społeczne lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, 

dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień finansowych  i technicznych,  przez  Zamawiającego 

lub  jego upoważnionych przedstawicieli.  

4. Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy (imię i 

nazwisko)   .................................................  

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani naszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

 

 

 

 

Dnia ..................... ............................................. 

(pieczęć i podpis Wykonawcy) 

 


