
Załącznik nr 1 

Formularz cenowy „Koszyk” 
  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację talonów podlegających 
wymianie na artykuły żywnościowe oraz artykuły higieniczno- sanitarne dla klientów Ośrodka Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy Wykonawca oświadcza, że w dniu dzisiejszym oferuje w 
punkcie handlowym (sklepie) przy: wyszczególnione niżej produkty w następujących cenach: 

Asortyment Jednostka miary 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

1 2 3 

Pieczywo:     

chleb pszenno-żytni 500 g ( zamiennie chleb pszenny 500 g), szt.   

bułka kajzerka 50 g 1 szt. ( zamiennie bułka pszenna 50 g), szt.   

Nabiał:     

mleko w kartonie 2% tłuszczu 1 litr (zamiennie: mleko w folii 2% tłuszczu 1 
litr), 

litr   

masło 200 gram, 82% tłuszczu szt.   

twaróg półtłusty z mleka krowiego kg   

ser żółty , produkt polski kg   

jaja kl. M, chów klatkowy 1 sztuka (zamiennie chów ściółkowy), szt.   

jogurt naturalny 1,5 % tłuszczu 180g szt.   

Śmietana 200 g, 12% tłuszczu szt.   

Wędliny i wyroby garmażeryjne:     

kiełbasa zwyczajna, kiełbasa podwawelska (zamiennie: wieprzowa 
kiełbasa wędzona i parzona), 

kg   

kaszanka z kaszy gryczanej ( zamiennie z kaszy jęczmiennej ), kg   

pasztetowa kg   

pasztet drobiowy ( zamiennie pasztet drobiowo - wieprzowy) kg   

parówki drobiowe ( zamiennie: parówki drobiowo - wieprzowe kg   

szynka wieprzowa gotowana( zamiennie szynka wieprzowa wędzona) kg   

Owoce i warzywa     

jabłka polskie słodkie miękkie kg   

pomarańcze kg   



banany żółte kg   

Marchew karotka, produkt polski kg   

Pietruszka korzeniowa, produkt polski kg   

Por, produkt polski kg   

Seler korzeniowy, produkt polski kg   

Ziemniaki białe sypkie, produkt polski kg   

Inne:     

mąka pszenna poznańska typ 450 ( zamiennie mąka pszenna wrocławska 
typ 450 ) 

kg   

ryż biały długoziarnisty ( zamiennie: średnioziarnisty) kg   

kasza gryczana prażona ( zamiennie jęczmienna) kg   

makaron 4 -jajeczny z pszenicy durum świderki (zamiennie: makaron 4 - 
jajeczny z pszenicy durum kolanka), 

kg   

cukier biały kryształ ( zamiennie: cukier biały drobny) kg   

herbata ekspresowa czarna 50 torebek szt.   

olej 1 litr słonecznikowy (zamiennie: olej rzepakowy) szt.   

sardynki w oleju 125 g ( zamiennie: śledzie w oleju 125 g) puszka   

Artykuły higieniczno- sanitarne:     

Płyn do czyszczenia urządzeń sanitarnych 750 ml. szt.   

proszek do prania tkanin kolorowych 300 g szt.   

płyn do naczyń miętowy 0,5 litra szt.   

mydło 100 gram szt.   

pasta do zębów uniwersalna z fluorem 100 ml szt.   

papier toaletowy biały dwuwarstwowy 100% celuloza, 150 listków, gilza o 
szerokości 95 mm, 8 rolek 

szt.   

RAZEM     
 

 
 

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

         miejscowość, data                       podpis i pieczęć oferenta podpis Wykonawcy lub                          

                                                                                                               upełnomocnionego przedstawiciela podpisującego ofertę 

 

 

 



 

Załącznik Nr 2 

 
 

O F E R T A 
(formularz ofertowy) 

dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy 
 
 

Pełna nazwa Wykonawcy: 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

Adres Wykonawcy:…………………………………………………………………………………….

  

NIP………………………………………………………………………………………………………

   

Nr rachunku bankowego……………………………………………………………………………… 

 

Tel. ………………………………………………Fax …………………………………………………

  

e – mail…………………………….…………………………………………………………………… 

 
 

1. Ja (imię i nazwisko)…………………………………………………………..oświadczam, 

że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia i wyceniam zgodnie z załączonym 

formularzem cenowym „Koszyk” artykułów na kwotę: 

 

………………………………………………..zł brutto (słownie zł. ………………………... 

………………………………………………………………………………………………….) 

2. Ponadto oświadczam, że: 

1) akceptuję termin realizacji zamówienia, 

2) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń, 

3) wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym, 

4) spełniam warunki określone przez Zamawiającego, 

5) jako placówki handlowe, w których będzie można realizować talony wskazuję: 

a) …………………….. zlokalizowany przy ul. ………………… w Warszawie; 

b) …………………….. zlokalizowany przy ul. ………………… w Warszawie; 

6) nie podlegam / podlegam* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). 

 

*należy zaznaczyć właściwe 

  

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

  

         miejscowość, data                        podpis i pieczęć oferenta 

 


