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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1/ŻŁOBEK – KŁODZKO/TWP/2022 

FORMULARZ OFERTOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAW POSIŁKÓW DLA 
DZIECI W WIEKU OD 1 ROKU DO LAT 3  

DLA ŻŁOBKA „TWÓRCZA KRAINA”, UL. DASZYŃSKIEGO 8A, 57-300 KŁODZKO  
W SYSTEMIE CATERINGU 

 
I. Nazwa i adres Wykonawcy 

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

Ulica: …………………………………………………………………………….. kod i miejscowość: …………………………………………………… 

NIP: …………………………………………………………………….., REGON lub KRS: ………………………………………………………………… 

Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: …………………………………………………………………………………………. 

Tel.: …………………………………………………………. E-mail: …………………………………………………………………………………………… 

 
II. Dane dotyczące Zamawiającego  

 

„Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” 

Oddział Regionalny we Wrocławiu 

ul. Szwedzka 13a, 

54-401 Wrocław 

NIP 896 10 04 256 

III. WYCENA 

Lp. Nazwa usługi Kosz jednostkowy (brutto) za 1 dzienną porcję dla 1 dziecka 
(dieta zwykła)  

1. Catering dla dzieci w wieku  
1-3 lat 

 

 
IV. DIETY (w sytuacji pozyskania od Rodziców dzieci informacji o konieczności stosowania diet) 

 

Lp. Nazwa usługi Kosz jednostkowy (brutto) za 1 dzienną porcję dla 1 
dziecka  

1. Dieta bezmleczna   

2. Dieta bezjajeczna  

3. Dieta eliminacyjna  

4. Dieta bezglutenowa  

5. Dieta wegetariańska  
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V. OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego, w pełni akceptuję jego 
treść, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem wszelkie niezbędne informacje do 
przygotowania oferty i zobowiązuję się spełnić wszystkie wymagania Zamawiającego 

wymienione w Zapytaniu ofertowym. 
2. Oświadczam, że usługa cateringowa dla dzieci w wieku od 1 roku do lat 3 realizowana 

będzie zgodnie z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm 
żywienia dla populacji polskiej opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia  
im. Prof. Aleksandra Szczygła w Warszawie. 

3. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień. 

4. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

5. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
prawidłowe wykonanie zamówienia. 

6. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia. 
7. Oświadczam, iż wskazana w formularzu ofertowym stawka obowiązywała będzie przez cały 

okres trwania umowy. 

8. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której 
upływa termin składania ofert. 

 
 

…………………………………………………………………………………… 
Data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej 

osoby upoważnionej do składania oświadczeń 
w imieniu Wykonawcy 

 


