
OPS.DO.261.2.2023 
Załącznik nr 1 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

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

           (miejscowość i data)      

…....................................................... 

     (pieczęć firmowa oferenta) 

     

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej 
     w Świebodzicach 

     ul. Świdnicka 7 

58-160 Świebodzice 

 

1. Dane dotyczące Wykonawcy 

Nazwa.................................................................................................................................................................... 

Siedziba (adres)..................................................................................................................................................... 

Numer telefonu ..................................................................................................................................................... 

Numer fax.............................................................................................................................................................. 

Adres poczty elektronicznej e-mail....................................................................................................................... 

Nr NIP.................................................................................................................................................................... 

Nr REGON............................................................................................................................................................ 

 

OFERTA DOT. ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

nr OPS.DO.261.2.2023 

 

„Przygotowanie i dostarczenie świątecznych paczek żywnościowych dla klientów Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Świebodzicach" oferujemy wykonanie ww. dostawy zgodnie z ogłoszeniem za 

wynagrodzeniem w wysokości: 

1.….................…......złotych netto (słownie złotych netto:..............................................................................) 

za 1 świąteczną paczkę żywnościową, 

2.….................…......złotych brutto (słownie złotych brutto:..............................................................................) 

za 1 świąteczną paczkę żywnościową. 

2. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy, że: 
1) zapoznałem/liśmy się z warunkami określonymi w ogłoszeniu, 

2) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 

3) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania, 

4) spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu. 

 

Świadomy/mi odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że złożone do oferty dokumenty opisują stan prawny 

i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k. k.). 

3. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są: 
1) ….............................................................................................. 

2) ….............................................................................................. 

3) ….............................................................................................. 

4) ….............................................................................................. 

5) ….............................................................................................. 

 

 

…...............................................................2023 r.            ….................................................................................. 
           (miejscowość, data)                                                        (podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 

                                                           

Skład jednej świątecznej paczki żywnościowej: 

 

Lp. Nazwa produktu, skład Waga Termin przydatności do 

spożycia 

Cena brutto 

1. 

Kiełbasa śląska (z mięsa wieprzowego (nie mniej 

niż 85 %) wody, soli, przypraw naturalnych) 

opakowanie hermetycznie zamknięte 

1 kg min. 7 dni  

2. 

Boczek wędzony parzony (wędzonka otrzymana z 

peklowanego boczku wieprzowego bez żeberek, bez 

dodatku składników zwiększających 

wodochłonność, wędzona, parzona) hermetycznie 

zamknięty 

1 kg min. 7 dni  

3. 

Kiełbasa biała parzona (z mięsa wieprzowego (nie 

mniej niż 85%), mięsa wołowego (nie mniej niż 

10%), wody, soli, przypraw naturalnych) 

opakowanie hermetycznie zamknięte 

1 kg min. 7 dni  

4. 

Szynka wędzona (wędzonka otrzymana z 

peklowanych mięśni szynki wieprzowej bez kości, 

bez golonki, bez ogonówki, parzona, wędzona, 

zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 97%, 

powierzchnia pokryta warstwą tłuszczu, sznurowana 

wzdłuż i w poprzek lub w siatce elastycznej) 

hermetycznie zamknięta 

1 kg min. 7 dni  

 

Razem 
 

 

 

 

 

…....................................................... 

(data i podpis Wykonawcy)        
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Załącznik nr 3 

 

 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

     w Świebodzicach 

     ul. Świdnicka 7 

58-160 Świebodzice 

 

Wykonawca: 

 

…............................................ 

…............................................ 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL) 

 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

Oświadczam, że produkty pochodzą od producenta będącego pod stałym nadzorem właściwej Weterynaryjnej 

Inspekcji Sanitarnej. 

 

 

 

…........................................., dnia.............................r. 

             (miejscowość) 

 

 

…....................................................... 

(podpis)               
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Załącznik nr 4 

 

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja niżej podpisany, w związku z ogłoszeniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach  i złożeniem 

oferty na Przygotowanie i dostarczenie świątecznych paczek żywnościowych dla klientów Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Świebodzicach oraz ewentualną realizacją zamówienia oświadczam, że wyrażam 

zgodę na przetwarzanie przez OPS w Świebodzicach moich danych osobowych w zakresie nazwiska  i imienia, 

adresu zamieszkania lub pobytu, nr PESEL, nr telefonu, adresu e-mail, nr konta bankowego w celu wyboru 

najkorzystniejszej oferty i realizacji zadania oraz wykonania przez administratora ciążących na nim 

obowiązków prawnych wynikających z faktu realizacji zadania, oraz oświadczam iż zapoznałem się z 

załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla tego postępowania. 

 

 

 

 

……………………………………….. 
data i czytelny podpis                

 

 

 

 
*dotyczy osób fizycznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 5 

OPS.DO.261.2.2023 

 

………………………. 

………………………. 

         (Wykonawca) 

 

 

 

Oświadczenie wykonawcy 

 

składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego. 

 

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuje nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie 

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

Oświadczam, że podana informacja jest aktualna i zgodna z prawdą oraz została przedstawiona z pełną 

świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd. 

 

 

       ………………………………. 

                Podpis  

 


