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 Załącznik nr I do Formularz 
Rozeznania rynku 

 „Całodzienne wyżywienie 
wychowanków Internatu ZSB  
w Braniewie”. 

Pieczęć Wykonawcy 

  

                                                    FORMULARZ  OFERTOWY 

 Nawiązując do rozeznania rynku na  „Całodzienne wyżywienie wychowanków 
Internatu ZSB w Braniewie”. -  oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego 
w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

 

Nazwa                              
__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

Adres __________________________________________________________________ 

Tel. __________________________________ , Fax.____________________________ 

Adres email:______________________________________________________________ 

Reprezentant  Wykonawcy___________________________________________________ 

NIP___________________________         

  

I. Koszt całodziennego wyżywienia: 

1.Cena netto  ____________________ 

2. Podatek VAT ____________________ 

3.Cena brutto ____________________ 

4.Wsad do kotła ____________________ 
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Śniadanie 

1.Cena netto ………………………………………………………… 

2.Podatek VAT .............................................................................. 

3.Cena brutto ………………………………………………………… 

4. Wsad do kotła .................................................................... 

        

  

Obiad 

1.Cena netto …………………………………………………………… 

2.Podatek VAT. ................................................................................... 

3.Cena brutto …………………………………………………………… 

4. Wsad do kotła ........................................................................ 

       

  

Kolacja 

1.Cena netto …………………………………………………………… 

2.Podatek VAT ................................................................................... 

3.Cena brutto …………………………………………………………… 

4. Wsad do kotła ........................................................................ 

 

Razem brutto całodzienne wyżywienie dla jednego wychowanka: 

 

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

 

Słownie: ............................................................................................................................ zł. 
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II. Doświadczenie w świadczeniu usług wyżywienia pod kątem żywienia 

zbiorowego dla szkół, rok szkolny-2018-2019, 2019-2020 

III. Liczba świadczonych usług pod kątem żywienia zbiorowego dla 

szkół: …………………… (należy wpisać liczbę placówek oświatowych, sumując 

dwa kolejne lata szkolne). 

Wykaz odbiorców usług żywienia zbiorowego dla szkół. 

1. ………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………….... 

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY 
-     cena 
-   doświadczenie w świadczeniu usług wyżywienia pod kątem żywienia zbiorowego dla 

szkół, rok szkolny-2018-2019, 2019-2020 

 
V. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY 

1. Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert 
     
- Cena      -    50 pkt. 

   

 - Doświadczenie w świadczeniu usług wyżywienia -    50 pkt. 

 
2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium 
 
Przesłane przez Państwa informacje będą brane pod uwagę przy wyborze 

najkorzystniejszej oferty wg kryterium punktowego.  

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona, jako 

najkorzystniejsza tj. uzyskała największą liczbę punktów w oparciu o podane poniżej kryteria 

wyboru: 
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a) Kryterium cenowe.  

Ocenie podlegać będzie brutto całodzienne wyżywienie dla jednego wychowanka. 

                                
          najniższa cena 
                 liczba punktów =   --------------------------   x 50                 
                                            cena analizowanej oferty 
 

b) W kryterium „doświadczenie w świadczeniu usług wyżywienia” 

Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona w następujący sposób: 

 
    
 
                                          wskazanie oceniane  
Liczba punków  =   ------------------------------------     x  50 
           wskazanie najwyższe 
 
 
W sumie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Wartość punktową 
podaje się w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 
 
 
VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg 
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
VII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów 
postępowania.                 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………                                …………………………………………..            
   

( Miejscowość, data)                                            (imię i nazwisko oraz podpis Wykonawcy) 

     

„Całodzienne wyżywienie 
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wychowanków Internatu ZSB 

w Braniewie”. 

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

(Pieczęć adresowa Wykonawcy)  

 

     JADŁOSPIS 

 

  Dekadowy całodzienny jadłospis wyżywienia wychowanków internatu 
ZSB zawierającego nazwy oraz gramatury posiłków. 

 

1 Dzień 

 

2 Dzień 

 

3 Dzień 

 

4 Dzień 

 

5 Dzień 

 

6 Dzień 

 

7 Dzień 

 

8 Dzień 

 

9 Dzień 

 

10 Dzień 
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 „Całodzienne wyżywienie 
wychowanków Internatu ZSB  
w Braniewie”. 

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

(Pieczęć adresowa Wykonawcy)  

    O Ś W I A D C Z E N I E 

            Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dot.: 
„Całodzienne wyżywienie wychowanków Internatu ZSB w Braniewie”. 

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko) ................................................................................... 

reprezentując Firmę (nazwa, adres wykonawcy): ............................................................. 

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

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

NIP,REGON:  (......…..............................................................) 
tel/fax:   (........................................................................)  

e-mail:  (......…..............................................................) 

 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie Firmy: 

I. W załączeniu aktualny odpis z właściwego rejestru/aktualne zaświadczenie o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej* 

 II. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z Formularzem Rozeznania rynku, Opisem 

przedmiotu zamówienia  i przyjmujemy jego wymogi. 

 

 

--------------------------------------   ------------------------------------------------ 

  ( Miejscowość, data)                                (imię i nazwisko oraz podpis Wykonawcy)  


