
 
 
Załącznik Nr 1 

Formularz ofertowy 
Oferta na świadczenie usług cateringowych do żłobka  

w ramach Projektu pn. Żłobek Aniołek Mini-Montessori szansą na aktywizację 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Dane Oferenta: 

Nazwa firmy    

Adres firmy   

NIP    REGON         

Telefon   E-mail   

Imię i nazwisko 

osoby do kontaktu 
  

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych (przygotowanie 

gotowych posiłków) dla 24 dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia uczęszczających do żłobka „Aniołek 

Mini-Montessori”, ul. Krańcowa 26 B, 15-555 Białystok oferujemy realizację przedmiotu 

zamówienia za cenę1:  
 

Cena brutto   

Słownie  

W tym VAT  

Słownie  
 

Oświadczamy, że: 

1. Cena została obliczona w taki sposób, że jest to cena stała bez względu na fakt czy posiłek będzie 

przygotowywany dla grupy wiekowej dzieci od 1 do 2 roku życia czy dla grupy wiekowej od 2 do 3 roku życia 

oraz bez względu na to jaka będzie frekwencja w danym dniu. Cena zawiera ponadto wszelkie koszty dowozu, 

podatki, opłaty i koszty wynikające z realizacji zamówienia. 

2. Zapoznaliśmy się w sposób wystarczający i konieczny ze szczególnym zakresem zamówienia zawartym w 

Zapytaniu Ofertowym oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a nieznajomość 

powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych. 

3. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają taki 

obowiązek posiadania takich uprawnień, 

4. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, 

5. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  

6. Ceny wskazane w Ofercie są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy, 

7. Jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, 

8. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

9. Wyrażamy zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r. poz. 922) do celów niezbędnych przy realizacji projektu 

pn.: Żłobek Aniołek Mini-Montessori szansą na aktywizacje. Administratorem danych jest Partner Projektu: 

Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze Wrota Biznesu, ul. Nowy Świat 14/14, 15-453 Białystok. 

 

 

 

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

        (Miejscowość i data)                                                                                              (Podpis oferenta i pieczątka) 

                                                 
1 Proszę o podanie ceny jednodniowego zestawu wyżywienia dla 1 dziecka w żłobku 


