
Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Stowarzyszenie „DOBRY DOM”  

Wola Zarczycka 129A, 

37-311 Wola Zarczycka 

 

 

OFERTA 

 

do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn: 

Dostawa urządzeń kuchennych.  

Numer sprawy  SDD/ZAZ/PN/1/2019.  

 

 

1. Zamawiający 

Stowarzyszenie „DOBRY DOM”  

Wola Zarczycka 129A, 

37-311 Wola Zarczycka 

KRS 0000197865, NIP 6351622813, Regon 276803564 

 

 

2. Wykonawca: 

 

Pełna dokładna nazwa 

wykonawcy 
 

Dokładny adres siedziby  

Adres do korespondencji  

NIP  

REGON  

KRS (jeśli dotyczy)   

Strona internetowa (jeśli 

dotyczy) 
 

e-mail  

Telefon  

Imię i nazwisko osoby do 

kontaktów  
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3. Wykonawca jest:   

□ Mikroprzedsiębiorstwem 

□ Małym przedsiębiorstwem  

□ Średnim przedsiębiorstwem 

□ Dużym przedsiębiorstwem ,  

 

 

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam/y, że: 

a) akceptuję(my) treść i postanowienia SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

b) gwarantuję(my) wykonanie zamówienia zgodnie z treścią SIWZ 

 

 

5. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam/y, że składam ofertę na poniższe części:  

 

Numer 

części 
Nazwa urządzenia 

Liczba 

sztuk 

Cena 

brutto 

w PLN 

za daną 

część 

Okres 

gwarancji 

podany 

w 

miesiącach 

1 

Formierka do wyrobów kulinarnych 

wraz z przystawkami i stołem 

obrotowym, elektryczna 

1 sztuka   

2 Naleśnikarka elektryczna 1 sztuka   

3 Kocioł warzelny blokowy elektryczny 2 sztuki   

4 

Schładzarka szokowa do szybkiego 

schładzania lub zamrażania potraw, 

elektryczna 

2 sztuki   

5 
Mięsiarka spiralna do ciasta ciężkiego, 

pierogowego  
1 sztuka   

6 
Wózki transportowe z pojemnikami 

GN 1/1 
1 komplet   

7 

Urządzenie do pakowania i zamykania 

produktów w próżni i w gazie 

ochronnym 

1 sztuka   

 

 

6. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia * (niepotrzebne skreślić) 

7. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.  

8. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami SIWZ i nie wnoszę do nich 

zastrzeżeń.  

9. Oświadczam, że akceptuję/emy bez zastrzeżeń wzór umowy.  
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10. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę 

zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie, które zostaną wskazane przez 

Zamawiającego.  

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub 14 

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 5/46/WE („RODO”) wobec osób fizycznych/osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu. 

12.  

Lp. 

Część zamówienia, której wykonanie 

wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcy 

Nazwa podwykonawcy 

   

   

 

 

 

…………………………………… 

data 

 

 

 

 

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

Podpis  

 

 


