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Załącznik 2  

                                dnia                2021 r. 

            

  /pieczęć adresowa wykonawcy/ 

NIP:                                                                      

REGON:                                                                                                                                                                                           

Nr telefonu:                                                                      

Nr faksu:         

Adres e-mail: ………………………………………….                                      

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 

   w Krupskim Młynie 

                                               42-693 Krupski Młyn 

Ul. Krasickiego 4 

O F E R T A  

złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

na zakup i bezpłatną dostawę artykułów spożywczych na potrzeby 

realizacji form wsparcia w 

ramach projektu pn. „Lepszy start” 

realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego 

w Krupskim Młynie 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, opublikowane na portalu 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, www.mowkrupskimlyn.pl, www. bip-

slaskie.pl/mowkp oraz zamieszczone w siedzibie Zamawiającego, my niżej podpisani: 

             

             

(nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę, w przypadku konsorcjum  

nazwa i adres lidera) 

 

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach określonych 

w Zapytaniu ofertowym: 

 

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.mowkrupskimlyn.pl/
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Zestaw nr 1 

Lp. Produkt  gramatura Ilość Cena 
jednostkowa  

brutto  

Cena brutto  

1. pizza mrożona (szynka lub salami 380g  - 
425g 

7   

2. woda mineralna gazowana 1000 ml 7   

3. jogurt owocowy 400 g 7   

4.  pistacje prażone / solone 250 g 7   

Zestaw nr 2 

1.  zapiekanka z pieczarkami mrożona 270g 7   

2.  precle maślane z cukrem 158g 7   

3.  sok pomarańczowy 1000ml 7   

4.  mieszanka orzechów (laskowe, 
nerkowce, włoskie, migdały)- 

200g 7   

5.  smothie owocowy 250ml 7   

6.  zestaw owoców (jabłko, banan, kiwi, 
pomarańcza, gruszka) 

Każdego 
owocu po 
7 sztuk  

   

Zestaw  nr 3 

1.  lasangne bolognese 400g - 
450g 

7   

2.  bułki maślane  7   

3.  krem do smarowania z orzechami typu: 
nutella 

350g 7   

4.  sok jabłkowy 1000ml 7   

5.  woda mineralna niegazowana 500ml 7   

6.  wafle kukurydziana o smaku pizzy/sera 43g 14   

Zestaw nr 4 

1.  tortilla (gyros z polędwiczką/ 
kurczakiem, sosem) 

250g 7   

2.  ciastka z galaretką typu delicje 147g 7   

3.  wafle ryżowe (wieloziarniste/z pestkami 
dyni/z nasionami chia) 

120g - 
140g 

7   

4.  dżem 
(truskawkowy/malinowy/brzoskwiniowy) 

280g – 
320g 

7   

5.  jogurt w słoiku (straciatella/ z malinami/ 
z jeżynami/ marcepanowy) 

500g 7   

6.  smothie zielony detox 250ml 7   

7.  woda mineralna niegazowana 500ml 7   

Zestaw nr 5 
 

1.  hamburger drobiowo – wieprzowy z 
bułką dwupak  

260g – 
340g x  

7   

2.  smothies owocowe (zestaw 4 szt.)   250ml  7   

3.  ciastka typu pierniki w czekoladzie 400g 7   

4.  woda mineralna niegazowana 500ml 7   

Zestaw nr 6 
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Oświadczamy również, że: 

1. Zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym, nie wnosimy do niego zastrzeżeń i uznajemy się 
za związanych określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania, a także 
zdobyliśmy konieczne informacje, niezbędne do właściwego przygotowania oferty.  

2. Zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi we wzorze umowy, stanowiącym 
załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego i akceptujemy jej warunki, a także zobowiązujemy 
się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy, zgodnej z niniejszą ofertą, na 
warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego. 

3. Warunki płatności: zgodnie z wzorem umowy. 
4. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

 
 
 
 

  

1.  pizza mrożona (szynka lub salami) 380g – 
425g 

7   

2.  orzechy nerkowca 200g 7   

3.  zestaw owoców (jabłko, gruszka, kiwi, 
mandarynka, banan) 

Każdego 
owocu po 
7 sztuk  

   

4.  sok owocowy typu multiwitamina 1000ml 7   

5.  woda mineralna gazowana 500ml 7   

Zestaw nr 7  

1.  hamburger drobiowo – wieprzowy z 
bułką dwupak  

260g – 
340g  

7   

2.  musli z owocami 300g 7   

3.  jogurt naturalny 400g 7   

4.  chipsy warzywne typu Sunbites  100g 14   

5.  sok jabłkowy 1000 ml 7   

6.  baton typu prince polo  50g 14   

7.  woda mineralna niegazowana 500ml 7   

Zestaw nr 8 
 

1.  Hot-dog w bułce z plastrem sera 
dwupak 

290g 7   

2.  ciastka typu herbatniki z kremem x 2 
różne rodzaje 

po 160g Po 
7 

  

3.  sok bananowy 1000ml 7   

4.  zestaw owoców (banan, kiwi, 
pomarańcza, gruszka, jabłko) 

Każdego 
owocu po 
7 sztuk 

   

5.  jogurt owocowy 400g 7   

6.  orzechy włoskie łuskane 200g 7   

7.  woda mineralna  gazowana 500ml 7   

Suma  brutto zł   
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Na złożoną ofertę składa się               ponumerowanych stron z zachowaniem ciągłości numeracji. 

 

…………….………….., dnia ………….……. r.  

     (miejscowość)                                    ………………..………………………………..…………… 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania 

wykonawcy) 

 

 

 


