Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………..
Adres siedziby Wykonawcy: ………………………………….
NIP:………………..……….
REGON……………………
Osoba wyznaczona do kontaktu: ……………………………..
Telefon kontaktowy w sprawie oferty: ………………………..
E-mail: …………………..
FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY
(sprawa BBA-2.262.7.2020)
W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ŚWIADCZENIE USŁUGI
CATERINGOWEJ NA RZECZ URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI
W WARSZAWIE przedkładamy ofertę na poniższych warunkach:

I

KONSUMENTÓW

1. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie
z zapytaniem ofertowym:
Lp.

Menu

1.

świeże owoce

2.

zupy

3.

dania mięsne

4.

dania rybne

5.

dania jarskie

Opis
świeże owoce 4 rodzaje do wyboru Zamawiającego na etapie konstruowania
menu, m.in. winogrona zielone, winogrona różowe, nektarynki, morele,
truskawki, maliny, jabłka, gruszki, śliwki z uwzględnieniem oferty sezonowej.
Każdorazowo Zamawiający określi sposób podania owoców tzn. przygotowania
ich w całości, czy jako owoców filetowanych;
1 porcja owoców o wadze co najmniej 300 g
do wyboru Zamawiającego na etapie konstruowania menu na dane spotkanie z
co najmniej 4 propozycji z uwzględnieniem menu wigilijnego w okresie
świątecznym;
1 porcja: co najmniej 300 ml
danie mięsne podawane na spotkanie do wyboru ( indyk, kaczka, kurczak,
wołowina, wieprzowina) Zamawiającego z co najmniej 3 propozycji
przedstawionych Zamawiającemu na etapie konstruowania menu na dane
spotkanie;
1 porcja: co najmniej 150 g dania danego rodzaju
( pokrojone w małe kawałki )
danie rybne podawane na spotkanie do wyboru Zamawiającego z co najmniej
3 propozycji przedstawionych Zamawiającemu na etapie konstruowania menu
na dane spotkanie;
1 porcja: co najmniej 150 g dania danego rodzaju
( pokrojone w małe porcje)
danie jarskie podawane na spotkanie do wyboru Zamawiającego z co najmniej
3 propozycji przedstawionych Zamawiającemu na etapie konstruowania menu
na dane spotkanie z uwzględnieniem menu wigilijnego w okresie
świątecznym; ( dania wegetariańskie, dania wegańskie )
1 porcja: co najmniej 150 g dania danego rodzaju
( pokrojone w małe porcje )

Cena za 1 porcję
[brutto zł]

…….

…….

…….

…….

…….

6.

dodatek
skrobiowy

7.

dodatek
warzywny

8.

kanapki
dekoracyjne
bankietowe,
tartinki

9.

przekąski kruche
wytrawne

10.

przekąski zimne
wytrawne
deser Typ 1

deser Typ 2

11.

deser Typ 3

deser Typ 4

świeże warzywa

12.

sałatki

13.

cukierki
konfekcjonowane

14.

świeże owoce

15

dodatek skrobiowy podawany na spotkanie, do wyboru Zamawiającego na
etapie konstruowania menu na dane spotkanie z ciepłych dodatków
skrobiowych, takich jak: ziemniaki gotowane, ziemniaki opiekane, ryż, kasze;
1 porcja: co najmniej 100 g jednego dodatku na osobę
co najmniej dwa rodzaje dodatków warzywnych podawanych na spotkanie, do
wyboru Zamawiającego na etapie konstruowania menu, z takich jak:
warzywa gotowane, mix sałat ;
1 porcja: co najmniej 100 g jednego dodatku na osobę
np. na pieczywie jasnym, ciemnym, ziarnistym lub na innym rodzaju bazy, z
minimum 5 składnikami określanymi przez Zamawiającego na etapie
konstruowania menu na dane spotkanie, takimi jak: masło, pasty, sery, szynka,
salami, wędzony łosoś, sałata dekoracyjna, kiełki
warzyw, warzywa świeże, owoce, itp.;
rozmiar 1 kanapki nie mniej niż 6x5 cm, nie większa niż 9x6 cm;
1 kanapka forma (kształt) kanapki do uzgodnienia
z Zamawiającym na etapie tworzenia menu
Tartinka minimum 5 rodzajów rozmiar 4x4 cm określanymi przez
Zamawiającego na etapie konstruowania menu na dane spotkanie takimi jak:
masło, pasty, sery, szynka, salami, wędzony łosoś, sałata dekoracyjna, kiełki
warzyw, warzywa świeże, owoce
1 porcja: 1tartinka forma (kształt) tartinki do uzgodnienia
z Zamawiającym na etapie tworzenia menu
np. paluszki słone, z sezamem, krakersy, orzeszki itp.
1 porcja co najmniej 30 g na osobę
zimne przekąski np. babeczki z wytrawnymi nadzieniami, roladki, koreczki,
wrapy, śledziki, musy, mini sałatki itp.;
1 porcja: 1 sztuka danego rodzaju zimnej przekąski
ciasta: co najmniej trzy rodzaje ciast na spotkanie, do wyboru
Zamawiającego na etapie konstruowania menu;
1 porcja: 1 sztuka o wadze co najmniej 50 g
mini ciasteczka w papilotach: co najmniej cztery rodzaje
drobnych ciasteczek w papilotach „na raz", o średnicy do 3 cm, do uzgodnienia
z Zamawiającym na etapie tworzenia menu słodkie z dodatkami typu kajmak,
czekolada, galaretki, dżemy, kremy, świeże owoce lub inne produkcji własnej
desery podawane np. w pucharkach - musy, galaretki, kremy
(w ilości co najmniej 100 g na osobę),
do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie konstruowania menu
deser na bazie jogurtu z dodatkiem świeżych owoców, musów
owocowych, musli, nasion zbóż, do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie
konstruowania menu;
1 porcja: co najmniej 100 g
świeże warzywa np. seler naciowy, marchew, ogórek, papryka,
pokrojone w podłużne paski z dipami do uzgodnienia z Zamawiającym na
etapie konstruowania menu co najmniej 300 g na 1 porcję
sałatki co najmniej 4 - ero składnikowe na bazie warzyw i sałat
oraz mięs, ryb, serów, lub ryżu z dodatkami
owoców, kiełków, pestek orzechów i nasion do uzgodnienia
z Zamawiającym na etapie konstruowania menu;
1 porcja: co najmniej 150 g na osobę
cukierki konfekcjonowane typu m.in.: mieszanka wedlowska;
1 porcja: 5 cukierków
świeże owoce 4 rodzaje do wyboru Zamawiającego na etapie konstruowania
menu, m.in. winogrona zielone, winogrona różowe, nektarynki, morele,
truskawki, maliny, jabłka, gruszki, śliwki z uwzględnieniem oferty sezonowej.
Każdorazowo Zamawiający określi sposób podania owoców tzn. przygotowania
ich w całości, czy jako owoców filetowanych;
1 porcja owoców o wadze co najmniej 300 g
SUMA

(podana sumaryczna cena służy wyłącznie do oceny ofert w kryterium „cena”. Nie stanowi ceny oferty za wykonanie całości
przedmiotu zamówienia).
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…….

…….

……..
……..
…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

2. niniejszym oświadczamy, że posiadamy kwalifikacje, zaplecze techniczne, technologiczne
oraz doświadczenie i personel niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wymaganym przez
Zamawiającego.
4. przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować bez udziału / z udziałem*
podwykonawców (*niepotrzebne skreślić).
…………………………………………………………………………………………………
W przypadku zatrudnienia podwykonawców, odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną.
Oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem o zamówieniu oraz zdobyliśmy wszelkie informacje
konieczne do przygotowania oferty i przyjmujemy warunki określone w Ogłoszeniu
o zamówieniu, szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz w istotnych
postanowieniach umowy;
2) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie zapisów ustawy Pzp
i Ogłoszenia o Zamówieniu oraz, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu
określone przez Zamawiającego w pkt 1.2 lit. A Części II SIWZ;
3) uważamy się za związanych ofertą w terminie 30 dni od czasu upłynięcia terminu
złożenia próbki poczęstunku będącego elementem oferty;
4) powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający
w przypadku wyboru niniejszej oferty.
W trybie art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej
oferty nie będzie/będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.1 (*niewłaściwe skreślić)
5.

(1wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia
(odprowadzenia) podatku VAT, co może mieć miejsce w przypadku:


wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,



importu usług lub towarów,



mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT)

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę
(rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.
Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
…………………………………………………………………………………………………………………
oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ……………..……………. zł
UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty
prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy
o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia)
podatku VAT

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem*?
Tak/nie(niepotrzebne skreślić)
(*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.)

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i Nazwisko
………………………………………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………………………..
Telefon/Faks:…………………………………………………………………………………
Adres e-mail:

…………………………………………………………………………………

Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji:................................................................................................................................
Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę (Wykonawcy lub uprawnionego do
reprezentacji Wykonawcy):
Czytelne imię i nazwisko

Podpis

Parafa

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Ofertę niniejszą składamy na ........ kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach.
................................

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

(miejscowość, data)

(podpis i pieczątka Wykonawcy)

