Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY

/pieczęć firmy/
Firma:..................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
z siedzibą:......................................................................ul:.................................................................
tel................................................................................fax...................................................................
NIP.............................................................................. Regon.............................................................
W nawiązaniu do zapytania ofertowego pozaustawowego na podst. Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro zgłaszamy swoją ofertę na:
Dostawę warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola
Wojtyły 136 w okresie od 03 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w ilości jak w poniższej tabeli:
Lp.
Nazwa towaru
1 Aronia VIII-IX
świeża, dojrzała, zdrowa, dojrzała, bez objawów gnicia i pleśni, czysta, wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń, uszkodzeń, szkodników.
2 Arbuz VII-IX
świeży, zdrowy, dojrzały, bez objawów gnicia
i pleśni, czysty, wolny od jakichkolwiek zanieczyszczeń, uszkodzeń, szkodników.
3 Banany
świeże, zdrowe, w kolorze intensywnie żółtym,
średniej wielkości (180g-200g), bez jakichkolwiek uszkodzeń, ubytków, odgnieceń. Niedopuszczalne ślady gnicia, pleśni, wolny od
jakichkolwiek zanieczyszczeń jak ziemia, kurz,
pozostałości po środkach ochrony roślin,
szkodników, bez obcych zapachów/smaków.
4 Brokuły
(sztuka ok.500g) świeże, zdrowe, bez jakichkolwiek uszkodzeń, ubytków,
odgnieceń. Niedopuszczalne ślady gnicia, pleśni,
wolny od jakichkolwiek zanieczyszczeń jak
ziemia, kurz, pozostałości po środkach ochrony
roślin, szkodników, bez obcych
zapachów/smaków.
5 Brukselka
świeża zdrowa, bez jakichkolwiek uszkodzeń,
ubytków, odgnieceń. Niedopuszczalne ślady
gnicia, pleśni, wolny od jakichkolwiek zanieczyszczeń jak ziemia, kurz, pozostałości po
środkach ochrony roślin, szkodników, bez
obcych zapachów/smaków.

J. m.

Ilość

Kg

35
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350
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150
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Cena jednostkowa
brutto za kg/szt

Ogółem wartość
brutto

6 Brzoskwinie
świeże i zdrowe, bez uszkodzeń, średniej wielkości (100g-120g). Owoc słodki w smaku
z miękkim i soczystym miąższem, nie mogą
być uszkodzone, skórka owocu cała bez żadnych ubytków, bez śladów pleśni i gnicia,
czyste. Wolne od szkodników, bez obcych
zapachów /smaków,
bez jakichkolwiek
zanieczyszczeń, bez śladów ziemi, brudu, bez
plam po opryskach.
7 Buraki czerwone
średniej wielkości, zdrowe, czyste, odmiana
czerwona kula bez jakichkolwiek uszkodzeń,
ubytków, odgnieceń. Niedopuszczalne ślady
gnicia, pleśni, wolny od jakichkolwiek zanieczyszczeń jak ziemia, kurz, pozostałości po
środkach ochrony roślin, szkodników, bez
obcych zapachów/smaków.
8 Cebula
średniej wielkości, zdrowa, cała, czysta bez
jakichkolwiek zanieczyszczeń, uszkodzeń,
ubytków, odgnieceń. Niedopuszczalne ślady
gnicia, pleśni, wolny od jakichkolwiek zanieczyszczeń jak ziemia, kurz, pozostałości po
środkach ochrony roślin, szkodników, bez
obcych zapachów/smaków.
9 Cebula czerwona
średniej wielkości, zdrowa, cała, czysta bez
jakichkolwiek zanieczyszczeń, uszkodzeń,
ubytków, odgnieceń. Niedopuszczalne ślady
gnicia, pleśni, wolny od jakichkolwiek zanieczyszczeń jak ziemia, kurz, pozostałości po
środkach ochrony roślin, szkodników, bez
obcych zapachów/smaków.
10 Cukinia
zdrowa, nie uszkodzona średniej wielkości,
bez jakichkolwiek uszkodzeń, ubytków, odgnieceń. Niedopuszczalne ślady gnicia, pleśni,
wolny od jakichkolwiek zanieczyszczeń jak
ziemia, kurz, pozostałości po środkach ochrony
roślin, szkodników, bez obcych zapachów/smaków.
10 Cytryny
zdrowe, dojrzałe, średniej wielkości, kształt
kulisty, bez jakichkolwiek uszkodzeń, zanieczyszczeń obcych, bez śladów ziemi, brudu,
bez plam po opryskach, odgnieceń, nie mogą
być uszkodzone, skórka owocu cała bez żadnych ubytków, nie mogą być zgniłe , bez śladów pleśni, czyste. Owoc nie może posiadać
innych obcych zapachów/ smaków.
11 Czosnek
polski , świeży, zdrowy, bez objawów gnicia
i pleśni, czysty, wolny od jakichkolwiek zanieczyszczeń, uszkodzeń, szkodników.
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12 Czereśnia VII-VIII
świeże, zdrowe, dojrzałe, bez objawów gnicia
i pleśni, czyste, wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń, uszkodzeń, szkodników.
13 Fasola Jaś
średniej wielkości bez śladów pleśni, sucha,
zdrowa, bez uszkodzeń, wolna od szkodników,
bez obcych zapachów i smaków .

Kg

60

Kg

30

14 Fasolka szparagowa VII-IX
świeża, żółta lub zielona zdrowe, dojrzałe, bez
objawów gnicia i pleśni, czyste, wolna od
jakichkolwiek zanieczyszczeń, uszkodzeń,
szkodników.
15 Grapefruity
świeże, dojrzałe, zdrowe, średniej wielkości,
kształt kulisty, bez jakichkolwiek uszkodzeń,
zanieczyszczeń obcych, bez śladów ziemi,
brudu, bez plam po opryskach, odgnieceń, nie
mogą być uszkodzone, skórka owocu cała bez
żadnych ubytków, bez śladów pleśni i gnicia,
wolne od szkodników, obcych zapachów/
smaków, czyste.
16 Groch łuskany
suchy, zdrowy, bez uszkodzeń, bez śladów
pleśni wolny od szkodników, bez obcych
zapachów i smaków.
17 Gruszka
świeża, zdrowa, średniej wielkości, bez uszkodzeń, skórka owocu cała bez żadnych ubytków,
bez śladów pleśni i gnicia, czyste, bez jakichkolwiek zanieczyszczeń obcych, bez śladów
ziemi, brudu, bez plam po opryskach. Wolny
od obcych zapachów/ smaków, szkodników.
Miąższ soczysty, słodki, aromatyczny.
18 Grzyby suszone
suche, zdrowe, bez uszkodzeń, bez śladów
pleśni wolne od szkodników, bez obcych zapachów i smaków
19 Jabłka VII-VIII
zdrowe, średniej wielkości kształt kulisty , bez
uszkodzeń, skórka owocu cała bez żadnych
ubytków, bez śladów pleśni i gnicia, czyste,
bez jakichkolwiek zanieczyszczeń, bez śladów
ziemi, brudu, bez plam po opryskach, nie może
posiadać innych zapachów/ smaków, wolny od
szkodników. Miąższ soczysty, słodki, aromatyczny.
20 Jabłka IX-XII
zdrowe, średniej wielkości, kształt kulisty , bez
uszkodzeń, skórka owocu cała bez żadnych
ubytków, bez śladów pleśni i gnicia, czyste,
bez jakichkolwiek zanieczyszczeń, bez śladów ziemi, brudu, bez plam po opryskach,
nie może posiadać innych zapachów/ smaków,
wolny od
szkodników. Miąższ soczysty,
słodki, aromatyczny.
21 Jagoda czarna
świeża, zdrowa, dojrzała, bez objawów gnicia
i pleśni, czysta, wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń, uszkodzeń, szkodników.
22 Kalafior
(sztuka ok.500g) świeży, biały, zdrowy czysty,
nie uszkodzony bez objawów zepsucia, wolna
od jakichkolwiek zanieczyszczeń oraz szkodników, bez obcych zapachów i smaków.
23 Kapusta biała VII-VIII
świeża, czysta, zdrowa, nie uszkodzona bez
objawów zepsucia, wolna od jakichkolwiek
zanieczyszczeń oraz szkodników, bez obcych
zapachów i smaków.
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24 Kapusta biała IX-XII
świeża, czysta, zdrowa, nie uszkodzona bez
objawów zepsucia, wolna od jakichkolwiek
zanieczyszczeń oraz szkodników, bez obcych
zapachów i smaków.
25 Kapusta czerwona
świeża, czysta, zdrowa, nie uszkodzona świeża, czysta, zdrowa, nie uszkodzona bez objawów zepsucia, wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń oraz szkodników, bez obcych zapachów i smaków.
26 Kapusta kiszona
zdrowa, świeża, czysta, nie uszkodzona bez
objawów zepsucia, wolna od jakichkolwiek
zanieczyszczeń oraz szkodników, bez obcych
zapachów i smaków.
Opakowanie dopuszczalne do kontaktu z żywnością oznakowane
nazwą: produktu, dostawcy, masą netto(w
granicach 900g po odcieku), wykaz składników, wartość odżywcza w 100g produktu, datą
produkcji i przydatności do spożycia.
27 Kapusta włoska
zdrowa, świeża, czysta, nie uszkodzona bez
objawów zepsucia, wolna od jakichkolwiek
zanieczyszczeń oraz szkodników, bez obcych
zapachów i smaków.
28 Kiwi
zdrowe, dojrzałe, jędrne o zdrowym zielonym
miąższu. Owoc o równej wielkości, minimalna
masa owocu 60g-80g , bez jakichkolwiek
uszkodzeń, zanieczyszczeń , bez śladów ziemi,
brudu, bez plam po opryskach, odgnieceń, nie
mogą być uszkodzone, skórka owocu cała bez
żadnych ubytków, bez śladów pleśni i gnicia,
czyste, wolny od szkodników, obcych zapachów/ smaków.
29 Koperek zielony
w pęczku, świeży, zdrowy, bez objawów gnicia, czysty, wolny od jakichkolwiek zanieczyszczeń, uszkodzeń, szkodników.
30 Mandarynki
zdrowe, dojrzałe, bez pestek, słodkie, z łatwo
odchodzącą skórką, średniej wielkości(100g130g) kształt kulisty, bez jakichkolwiek uszkodzeń, zanieczyszczeń obcych, bez śladów ziemi, brudu, bez plam po opryskach, odgnieceń,
nie mogą być uszkodzone, skórka owocu cała
bez żadnych ubytków, bez śladów pleśni i
gnicia, czyste, wolne od szkodników, obcych
zapachów/ smaków.
31 Marchew VII-IX
korzeń niezdrewniały, świeża, średniej wielkości, czysta, zdrowa, bez objawów zepsucia, nie
uszkodzona, wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń oraz szkodników, bez obcych zapachów i smaków,
32 Marchew X-XII
korzeń niezdrewniały, świeża, średniej wielkości, czysta, zdrowa, bez objawów zepsucia, nie
uszkodzona, wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń oraz szkodników, bez obcych zapachów i smaków.
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33 Morele VII-IX
zdrowe, świeże, bez uszkodzeń, średniej wielkości. Owoc słodki w smaku z miękkim i soczystym miąższem, nie mogą być uszkodzone,
skórka owocu cała bez żadnych ubytków, bez
śladów pleśni i gnicia, czyste, bez jakichkolwiek zanieczyszczeń, bez śladów ziemi, brudu,
bez plam po opryskach. Wolny od szkodników
i obcych zapachów/ smaków.
34 Nektarynki
zdrowe, bez uszkodzeń, średniej wielkości
(100g-120g). Owoc słodki w smaku z miękkim
i soczystym miąższem, nie mogą być uszkodzone, skórka owocu cała bez żadnych ubytków, bez śladów pleśni i gnicia, czyste, bez
jakichkolwiek zanieczyszczeń, obcych, bez
śladów ziemi, brudu, bez plam po opryskach.
Wolny od szkodników i obcych zapachów/
smaków.
35 Ogórki kiszone
zdrowe, twarde, średniej wielkości, bez uszkodzeń i ubytków, odgnieceń, pęknięć, czyste,
bez jakichkolwiek zanieczyszczeń obcych,
wolne od szkodników, bez oznak psucia i pleśni, bez obcych zapachów i smaków. Opakowanie dopuszczalne do kontaktu z żywnością
oznakowane nazwą: produktu, dostawcy, masą
netto(w granicach od 400g-600g po odcieku),
wykaz składników, wartość odżywcza w 100g
produktu, datą produkcji i przydatności do
spożycia.
36 Ogórki małosolne
zdrowe, twarde, średniej wielkości, bez uszkodzeń i ubytków, odgnieceń, pęknięć, czyste,
bez jakichkolwiek zanieczyszczeń obcych,
wolne od szkodników, bez oznak psucia i pleśni, bez obcych zapachów i smaków. Opakowanie dopuszczalne do kontaktu z żywnością
oznakowane nazwą: produktu, dostawcy, masą
netto(w granicach od 400g-600g po odcieku),
wykaz składników, wartość odżywcza w 100g
produktu, datą produkcji i przydatności do
spożycia.
37 Ogórki świeże VII-X
zdrowe, twarde, średniej wielkości, bez uszkodzeń i ubytków, odgnieceń, pęknięć, niedopuszczalne są uszkodzenia spowodowane zbyt
niską temperaturą, czyste, bez jakichkolwiek
zanieczyszczeń obcych, wolne od szkodników,
bez oznak psucia i pleśni, bez obcych zapachów i smaków.
38 Ogórki świeże XI-XII
zdrowe, twarde, średniej wielkości, bez uszkodzeń i ubytków, odgnieceń, pęknięć, niedopuszczalne są uszkodzenia spowodowane zbyt
niską temperaturą, czyste, bez jakichkolwiek
zanieczyszczeń, wolne od szkodników, bez
oznak psucia i pleśni, bez obcych zapachów i
smaków.
39 Papryka czerwona VII-X
zdrowa, świeża bez objawów gnicia, czysta,
wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń,
uszkodzeń, szkodników.
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40 Papryka czerwona XI-XII
zdrowa, świeża bez objawów gnicia, czysta,
wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń,
uszkodzeń, szkodników.
41 Pieczarki
średniej wielkości, zdrowe, białe, wolne od
jakichkolwiek zanieczyszczeń i szkodników,
śladów gnicia i pleśni, bez obcych zapachów i
smaków.
42 Pietruszka natka
W pęczku, świeża, zdrowa, bez objawów gnicia, czysta, wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń, uszkodzeń, szkodników.
43 Pietruszka VII-IX
korzeń, niezdrewniała, świeża, średniej wielkości, czysta, zdrowa, nie uszkodzona, wolna
od jakichkolwiek zanieczyszczeń oraz szkodników, bez oznak psucia i pleśni, bez obcych
zapachów i smaków.
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44 Pietruszka X-XII
korzeń, niezdrewniała, świeża, średniej wielkości, czysta, zdrowa, nie uszkodzona, wolna
od jakichkolwiek zanieczyszczeń oraz szkodników, bez oznak psucia i pleśni, bez obcych
zapachów i smaków.

Kg

110

45 Pomarańcze
słodkie, dojrzałe, zdrowe, średniej wielkości,
kształt kulisty, bez jakichkolwiek uszkodzeń,
zanieczyszczeń obcych, bez śladów ziemi,
brudu, bez plam po opryskach, odgnieceń, nie
mogą być uszkodzone, skórka owocu cała bez
żadnych ubytków, nie mogą być zgniłe , bez
śladów pleśni, wolne od szkodników, czyste.
Owoc nie może posiadać innych obcych zapachów/ smaków.
46 Pomidory VII-IX
czerwone, zdrowe, dojrzałe, twarde, średniej
wielkości, kuliste w kształcie, bez uszkodzeń i
ubytków, odgnieceń, pęknięć, niedopuszczalne
są uszkodzenia spowodowane zbyt niską temperaturą, czyste, bez jakichkolwiek zanieczyszczeń obcych, wolne od szkodników, bez
oznak psucia i pleśni, bez obcych zapachów i
smaków.
47 Pomidory X-XII
czerwone, zdrowe, dojrzałe, twarde, średniej
wielkości, kuliste w kształcie, bez uszkodzeń i
ubytków, odgnieceń, pęknięć, niedopuszczalne
są uszkodzenia spowodowane zbyt niską temperaturą, czyste, bez jakichkolwiek zanieczyszczeń obcych, wolne od szkodników, bez
oznak psucia i pleśni, bez obcych zapachów i
smaków.
48 Porzeczka czerwona
sezon świeża, zdrowa, dojrzała, bez objawów
gnicia i pleśni, czysta, wolne od jakichkolwiek
zanieczyszczeń, uszkodzeń, szkodników.
49 Porzeczka czarna
sezon świeża, zdrowa, dojrzała, bez objawów
gnicia i pleśni, czysta, wolne od jakichkolwiek
zanieczyszczeń, uszkodzeń, szkodników.
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50 Por sałatkowy
zdrowy, świeży, czysty wolny od jakichkolwiek zanieczyszczeń i szkodników, bez śladów
gnicia oraz pleśni.
51 Rabarbar VII-IX
świeży, zdrowy, bez objawów gnicia i pleśni,
czysty, wolny od jakichkolwiek zanieczyszczeń, uszkodzeń, szkodników.
52 Rzodkiewka
w pęczkach, świeża, zdrowa , jędrna, czysta,
nie uszkodzona, bez objawów zepsucia, wolna
od jakichkolwiek zanieczyszczeń oraz szkodników, bez obcych zapachów i smaków.
53 Sałata pekińska
świeża, zdrowa, czysta, nie uszkodzona, bez
objawów zepsucia, wolna od jakichkolwiek
zanieczyszczeń oraz szkodników, bez obcych
zapachów i smaków.
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54 Sałata zielona VII-IX
główki świeże, zdrowe, czysta, nie uszkodzona, bez objawów zepsucia, wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń oraz szkodników, bez
obcych zapachów i smaków.
55 Sałata zielona X-XII
główki świeże, zdrowe, czysta, nie uszkodzona, bez objawów zepsucia, wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń oraz szkodników, bez
obcych zapachów i smaków.
56 Seler
korzeń niezdrewniały czysty, jasny zdrowy,
obcinany, średniej wielkości, bez uszkodzeń,
świeży, średniej wielkości, bez objawów zepsucia, nie uszkodzony, wolny od jakichkolwiek zanieczyszczeń oraz szkodników, bez
obcych zapachów i smaków,
57 Szczypiorek zielony
w pęczku, świeży, zdrowy, bez objawów gnicia, czysty, wolny od jakichkolwiek zanieczyszczeń, uszkodzeń, szkodników.
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58 Śliwki suszone
zdrowe, bez objawów gnicia i pleśni, czyste,
wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń,
uszkodzeń, szkodników.
59 Śliwki węgierki VII-X
zdrowa, świeża, dojrzała, bez objawów gnicia i
pleśni, czysta, wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń, uszkodzeń, szkodników.
60 Truskawki VII
świeże, zdrowe, dojrzałe, bez objawów gnicia i
pleśni, czyste, wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń, uszkodzeń, szkodników.
61 Winogrona
świeże, zdrowe, dojrzałe, bez objawów gnicia i
pleśni, czyste, wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń, uszkodzeń, szkodników.
62 Wiśnie VII-VIII
świeże, zdrowe, świeże, dojrzałe, bez objawów
gnicia i pleśni, czyste, wolna od jakichkolwiek
zanieczyszczeń, uszkodzeń, szkodników.
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4
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63 Ziemniaki VII-VIII
konsumpcyjne, świeże, czyste, zdrowe, średniej wielkości bez jakichkolwiek uszkodzeń,
zanieczyszczeń obcych, bez śladów ziemi,
brudu, odgnieceń, nie mogą być uszkodzone,
skórka cała bez żadnych ubytków, nie mogą
być zgniłe , bez śladów pleśni, wolne od
szkodników, czyste.
64 Ziemniaki IX-XII
konsumpcyjne, świeże, czyste, zdrowe, średniej wielkości bez jakichkolwiek uszkodzeń,
zanieczyszczeń obcych, bez śladów ziemi,
brudu, odgnieceń, nie mogą być uszkodzone,
skórka cała bez żadnych ubytków, nie mogą
być zgniłe , bez śladów pleśni, wolne od
szkodników, czyste.

Kg

1000

Kg

2600

Razem

Oferowana cena brutto za całość zamówienia wynosi:...............................................................................................
Słownie: …..................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................................

W przypadku uzyskania zamówienia w wyniku zapytania ofertowego zobowiązujemy się do zawarcia
umowy.
Osobą mającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności po naszej stronie i podpisania umowy
jest...............................................................................................................................................................

Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

Data:..............................
………………………………………..
Pieczęć i podpis Wykonawcy:

