
Załącznik nr 3 do SWZ 

Wykonawca .............................................                                             
data............................................. 

 

 

. 

FORMULARZ OFERTOWY 

  
 

Przedmiot zamówienia 

„Usługa cateringu dla wychowanków internatu 

Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej  

w Nisku w okresie od 1 września 2021r.  

do 31 grudnia 2021 r.” 

 

Zamawiający 

Powiat Niżański – Regionalne Centrum 

Edukacji Zawodowej w Nisku 

ul. Plac Wolności 2, 37-400 Nisko 
NIP: 602 012 11 64,  REGON: 830409198 

 
ul. Sandomierska 1, 37-400 Nisko 

e-PUAP:/RCEZ_Nisko/SkrytkaESP 
 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

 

Adres do korespondencji  

oraz telefon i e-mail 

(o ile wykonawca takie posiada) 

 

 Wartość wsadu do kotła dla jednego wychowanka 

netto VAT brutto 

I śniadanie    

II śniadanie    

Obiad    

Podwieczorek    

Kolacja    

Razem    

 Wartość usługi na jednego wychowanka 

netto VAT brutto 

I śniadanie    

II śniadanie    

Obiad    

Podwieczorek    

Kolacja    

Razem    



Cena ofertowa w zł brutto za jeden dzienny 

zestaw posiłków (wsad do kotła + usługa), 
(I śniadanie, II śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek) 

cyfrowo 

……………………... 

słownie 

……………………... 

Różnorodność surówek lub jarzyn TAK / NIE 1 

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy 

w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 

13 lub art. 14 RODO 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki 

informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO2 wobec osób fizycznych,  

od których dane osobowe bezpośrednio  

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego  

w niniejszym postępowaniu.3 

 

Informacja w zakresie sposobu 

przesyłania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej, o której mowa w art. 2 

pkt 4) ustawy  

z dnia 9 listopada 2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach 

na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym  

(Dz. U z 2018 r. poz. 2191) 

Oświadczam, że: 

- wyślę4 

- nie wyślę4 

ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną  

w sposób, o którym mowa w art. 4 ust. 1 

ustawy z dnia  9 listopada 2018 r.  

o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach  

na roboty budowlane lub usługi  

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym  

(Dz. U z 2018 r. poz. 2191) 

z uwzględnieniem numeru GLN 

Zamawiającego. 

Oświadczam, że usługę będę świadczył/a od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Posiłki 

będę dostarczał/a do pomieszczenia wydawania w budynku internatu o wspólnie ustalonych 

godzinach. 

Oświadczam, że akceptuję ……………… dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez 

Zamawiającego. 

Oświadczam, że  w ciągu 1 tygodnia tak/nie będą się powtarzały w jadłospisie surówki lub 

jarzyny do posiłków. 

Oświadczam, że dokonałem wizji lokalnej budynku, w którym maja być świadczone usługi 

oraz zapoznałem się z wymaganiami Zamawiającego w zakresie świadczonych usług 

zawartych w SWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do nich żadnych uwag. 

Oświadczam, że uważam się za związanych ofertą co najmniej 30 dni od daty upływu składania 

ofert. 

Oświadczam, że zdobyłem/zdobyłam wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty 

i świadczenia usługi. 

Oświadczam, że znajduję się w sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia 

objętego niniejszym postępowaniem. 



Oświadczam, że akceptuję projekt umowy stanowiący załącznik Nr 2 do SWZ  

i że w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy zgodnie  

z przedstawionym wzorem.  

Oświadczam, że przy realizacji niniejszego zamówienia będę / 4 nie będę korzystał/a z usług 

podwykonawcy (w przypadku korzystania z usług podwykonawcy należy napisać nazwę 

Podwykonawcy). 

Oferta składa się z ……. Stron kolejno ponumerowanych od nr …... do nr ……. 

 

 

 

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

podpis osoby / osób upoważnionych  
             do występowania w imieniu wykonawcy 

 

 

1 - niepotrzebne skreślić, w przypadku nie wskazania przyjmuje się, iż Wykonawca nie oferuje 

urozmaicenia posiłku. 

2 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

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

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

3 - w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 

jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie 

do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (zalecane 

jest usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

4 – niepotrzebne skreślić. 
 

 

 

 


