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 Zał. 1 formularz ofertowy 
  

 Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

………………………………………….. 

 Nazwa Wykonawcy 

…………………………………………… 

Adres 

………………………………………….. 

NIP, Regon 

…………………………………………….. 

Telefon kontaktowy 

Formularz ofertowy 
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe w sprawie sukcesywnej dostawy i zakupu artykułów spożywczych 

Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  - zakup artykułów spożywczych    

 
l.p Nazwa j.m Kwota 

brutto 1 szt 
Słownie Kwota brutto za 

całość 
Słownie  

KATEGORIA I - PIECZYWO 

1 Chleb zwykły krojony 

(biały pszenno-żytni) 

500 / 600 g 

szt     

2 Chleb razowy 

(ciemny, 

pszenny/żytni/miesz

any) 

szt     

3 Chleb tostowy szt     

4 Bułki do hot 

dogów/burgerów 
szt     

5 Bułka słodka z 

nadzieniem serowym 

ok 100g 

szt     

6 Bułka zwykła 

pszenna 50 g 
szt     

7 Bułka słodka z 

nadzieniem 

wieloowocowym ok. 

100g 

szt     

KATEGORIA II - NABIAŁ 
8 Mleko UHT  2% litr     

9 Jaja kurze rozmiar M opakowanie 
10 szt 
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10 Ser żółty kg     

11 Twaróg op ok 250 g kostka     

12 Ser topiony 

śmietankowy 

bloczek, op. ok. 90g 

szt     

13 Ser topiony ziołowy 

bloczek, op. ok. 90g 
szt.     

14 Masło 1 kostka     

15 Margaryna 1 opak.     

16 Jogurt naturalny, op. 

Ok. 150g 
szt.     

17 Jogurt owocowy, op. 

ok. 150g 
szt.     

18 Deser mleczny o 

smaku waniliowym, 

op. ok. 150g 

szt.     

19 Serek 

homogenizowany 
szt.     

20 Śmietana szt.     

KATEGORIA III – OWOCE I WARZYWA 
21 Marchew kg     

22 Sałata szt     

23 Rzodkiewka szt     

24 Kapusta kiszona kg     

25 Winogron kg     

26 Gruszka kg     

27 Śliwka kg     

28 Pietruszka korzeń kg     

29 Seler korzeń kg     

30 Cebula kg     

31 Ziemniaki kg     

32 Pomidor kg     

33 Ogórek zielony kg     

34 Papryka kg     
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35 Por kg     

36 Kapusta biała kg     

37 Jabłko kg     

38 Banan kg     

39 Mandarynka kg     

40 Cytryna kg     

41 Pomarańcza kg     

42 Pieczarki kg     

43 Ogórek kiszony kg     

KATEGORIA IV – MIĘSO I WĘDLINY 
44 Kurczak tuszka kg     

45 Pierś z kurczaka kg     

46 Porcja rosołowa kg     

47 Mięso wieprzowe – 

łopatka 

kg     

48 Mięso mielone z 

indyka 

kg     

49 Mięso wieprzowe – 

szynka 

kg     

50 Mięso wieprzowe – 

karczek 

kg     

51 Mięso wieprzowe – 

żeberka 

kg     

52 Mięso wieprzowe – 

schab 

kg     

53 Kiełbasa cienka 

parzona 

kg     

54 Wędlina 

kanapkowa 

drobiowa 

kg     

55 Wędlina 

kanapkowa 

wieprzowa 

kg     

56 Parówki  kg     
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57 Pasztetowa kg     

58 Boczek parzony kg     

KATEGORIA V - MROŻONKI I KONSERWY RYBNE 
59 Frytki mrożone 

opak. ok. 750 g 

szt.     

60 Pyzy ziemniaczane 

opak ok 450 g 

szt     

61 Szpinak siekany 

opak. Ok. 450g 

szt.     

62 Filet rybny 

mrożony  

kg     

63 Ciasto francuskie 

mrożone 250g 

szt.     

64 Konserwa rybna 

filet z makreli 

szt.     

KATEGORIA VI - NAPOJE 
65 Kawa mielona op 

ok 500 g 

szt     

66 Kawa 

rozpuszczalna  op 

ok 200 g 

szt     

67 Kawa zbożowa op 

ok 200 g 

szt     

68 Kakao 150 g szt     

69 Herbata czarna 

ekspresowa 

opak.     

70 Herbata miętowa opak     

71 Herbata owocowa 

ekspresowa 

opak.     

72 Woda gazowana litr     

73 Woda niegazowana litr     

74 Sok pomarańczowy litr     

75 Sok jabłkowy litr     

KATEGORIA VII - INNE 
76 Mąka kg     

77 Cukier kg     
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78 Sól kg     

79 Makaron ( świderki 

,nitki ,spaghetii , 

muszelki ) 

kg     

80 Kasza gryczana 

4x100g 
opak.     

81 Kasza jęczmienna 

4x100 g 
opak.     

82 Ryż w woreczkach  4x 

100 g 
opak.     

83 Olej litr     

84 Ocet litr     

85 Koncentrat 

pomidorowy 
szt     

86 Musztarda szt     

87 Keczup szt     

88 Kukurydza 

konserwowa 
szt     

89 Majonez szt     

90 Dżem wiśniowy szt     

91 Dżem truskawkowy szt     

92 Słoik szczawiu szt     

93 Sos do makaronu 

słoik 
szt     

94 Cukier waniliowy szt     

95 Bułka tarta opak     

96 Proszek do pieczenia opak     

97 Budyń waniliowy opak     

98 Budyń śmietankowy opak     

99 Kisiel truskawkowy opak     

10
0 

Galaretka 

truskawkowa 
opak     

10
1 

Galaretka wiśniowa                                               
opak 

    

10
2 

Drożdże domowe szt     

10 Groch łuskany  opak     
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3 
10
4 

Fasola  opak     

10
5 

Kostki rosołowe 

/bulion 
szt     

10
6 

Masa makowa  szt     

10
7 

Rodzynki  opak     

10
8 

Przyprawa w płynie szt     

10
9 

Przyprawy opak     

              
1. Zamawiający:  Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”,  82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 18 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu w  trybie rozeznania rynku w sprawie 

zakupu świeżych produktów spożywczych w celu wyposażenia mieszkania wspomaganego. Zadanie 2 

Trening usamodzielnienia  - zakup artykułów spożywczych. 

3. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu „Utworzenie mieszkania wspomaganego wraz  

z usługa opiekuńczą, asystencką i treningiem samodzielności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Priorytet VI: Integracja:, Działanie 06.02. Usługi Społeczne 

Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

4. Łączna wartość zamówienia w przypadku: 

a)  kategorii I wynosi: …………………………………brutto 

(słownie: ………………………………………………………………………………..) 

b) kategorii II wynosi: …………………………………brutto 

(słownie: ………………………………………………………………………………..) 

c) kategorii III wynosi: …………………………………brutto 

(słownie: ………………………………………………………………………………..) 

d) kategorii IV wynosi: …………………………………brutto 

(słownie: ………………………………………………………………………………..) 

e) kategorii V wynosi: …………………………………brutto 

(słownie: ………………………………………………………………………………..) 

f) kategorii VI wynosi: …………………………………brutto 

(słownie: ………………………………………………………………………………..) 

g) kategorii VII wynosi: …………………………………brutto 

(słownie: ………………………………………………………………………………..) 

 

Ponadto, oświadczam/y, że: 

1. zapoznałem/-am/-liśmy się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami do niej i nie wnoszę/simy do 
niego zastrzeżeń oraz zdobyłem/-am/-liśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty; 

2. Termin płatności: do 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazane w fakturze.  

3. Oświadczam, że zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjne, w tym przysługującym prawie dostępu do treści 

moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.  

4. Do niniejszej oferty załączam/y następujące dokumenty, które stanowią jej integralną część: 

1) ............................................................................................................................................................................................... 



 

Projekt „Utworzenie mieszkania wspomaganego wraz z usługa opiekuńczą, asystencką i treningiem samodzielności” 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
 

 

2) ............................................................................................................................................................................................... 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam/y własnoręcznym podpisem, świadom/i odpowiedzialności 

karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego za przedłożenie nierzetelnego lub poświadczającego nieprawdę 

oświadczenia.  

  

Data Imię i nazwisko oraz podpis osób/osoby uprawnionej 

Pieczątka 

 
 


