
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
AA.26.9.2019

 ......……………….......... 
Dane Wykonawcy

OFERTA

1. Przedmiot zamówienia
Dostawa w 2019 r.  bonów towarowych (talonów)  w ilości  do  5280 (pięć  tysięcy  dwieście
osiemdziesiąt) sztuk o nominale 10,00 zł - każdy dla świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej  i  Wsparcia  Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej  -  w okresie  od zawarcia
umowy do 31 grudnia 2019 r.

2. Zobowiązania Wykonawcy:

Zobowiązuję  się  wykonać  wyżej  opisany  przedmiot  zamówienia,  zgodnie  z  zapytaniem
ofertowym do kwoty 52 800,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych 00/100) 

Cena nominalna brutto jednego
bonu towarowego - zł

Ilość bonów
towarowych - do

Maksymalna łączna wartość
zamówienia - zł brutto, kolumna (1 x 2)

1 2 3

10,00 zł 5280 () 52 800, 00 zł
(słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące 
osiemset złotych 00/100) 

Powyższa kwota zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

3. W następujących placówkach handlowych w granicach administracyjnych miasta Dąbrowa 
Tarnowska będą realizowane bony towarowe (talony), o których mowa w ust. 2:

Ip, nazwa placówki handlowej i adres placówki handlowej dni i godziny otwarcia placówki
handlowej (proszę wpisać)

1.

2.

3.

Tabela 1



4. Wycena najtańszych produktów:

Lp. Art. spożywcze i higieniczne Cena produktu
brutto w zł

Producent oferowanego
artykułu

1. Chleb zwykły 600 g

2. Margaryna do smarowania pieczywa 500g

3. Masło 200g

4. Mleko 2% 1 litr

5. Śmietana 18% 400g

6. Makaron 500 g

7. Ser żółty 1 kg

8. Olej 11

9. Mąka 1 kg

10. Cukier 1 kg

11. Herbata ekspresowa 100 torebek

12. Płatki kukurydziane 500g

13. Ryż l kg

14. Kasza 400g

15. Pasztet 100g

16. Konserwa mięsna 300g

17. Kurczak 1 kg

18. Kości wieprzowe 1 kg

19. Mortadela 1 kg

20. Kiełbasa zwyczajna 1 kg

21. Dżem 300g

22. Woda mineralna 1,5 1

23. Jabłka 1 kg

24. Banany 1 kg

25. Ziemniaki 1kg

26. Marchew 1 kg

27. Cebula 1kg

28. Proszek do prania 3 kg

29. Pasta do zębów 75 ml

30. Płyn do mycia naczyń 500 ml

31. Mleczko/płyn do czyszczenia 750 ml

32. Szampon 500 ml

33. Mydło 100 g

RAZEM
        Tabela 2

Ww. ceny zostały ustalone na dzień: …………..……...

Uwagi dotyczące sposobu wypełnienia tabel:

w rubryce - „nazwa placówki i adres placówki handlowej” Wykonawca musi wskazać przynajmniej jedną placówkę 
handlową w granicach administracyjnych miasta Dąbrowa Tarnowska, w której świadczeniobiorcy Zamawiającego 
będą realizować bony towarowe.

w rubryce „dni i godziny otwarcia placówki handlowej” Wykonawca musi wskazać, że placówki handlowe będą 
otwarte przynajmniej w dni robocze - od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00 i w soboty 
(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Zamawiający nie uzna kiosku lub straganu za placówkę handlową.



w rubryce - „Cena produktu brutto w zł” Wykonawca musi wskazać cenę brutto za wymieniony produkt dostępny 
w oferowanej placówce na dzień składania oferty.

w rubryce - „Producent oferowanego artykułu” Wykonawca powinien wskazać nazwę producenta / dostawcy 
oferowanego asortymentu produktu.

5. Oświadczam,  że  podana  w  ofercie  cena  uwzględnia  w  szczególności  spełnienie  wszystkich
wymagań  Zamawiającego  określonych  w zapytaniu  ofertowym z  tytułu  należytej  oraz  zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Oświadczam, że uzyskałem wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

7. Do oferty dołączam ....................... *
(1) ………………………………….

(2) ………………………………….

(3) ………………………………….

(4) ………………………………….

* niepotrzebne skreślić

………………………………………………..…..
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)


