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                                                                                                    Szczecin, dnia 16.01.2020 r. 

FORMULARZ OFERTY 

na wykonanie dostawy poniżej 30 000 euro. 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie”  sp. z o.o.  

ul. A. Struga 10, 70-784 Szczecin 

II. Przedmiot zamówienia:  

a) naturalna woda mineralna nasycona dwutlenkiem węgla (gazowana), 

średniozmineralizowana, w ilości: 

- butelki typu PET o pojemności 1,5 litra - 12 000 sztuk 

- butelki typu PET o pojemności 0,33 litra -  600 sztuk (Wariant I)  

lub o pojemności 0,5 litra  - 400 sztuk (Wariant II) 

b) naturalna woda mineralna nienasycona dwutlenkiem węgla (niegazowana), 

średniozmineralizowana w ilości: 

- butelki typu PET o pojemności 1,5 litra -   12 000 sztuk 

- butelki typu PET o pojemności 0,33 litra -   800 sztuk (Wariant I)  

lub butelki o pojemności 0,5 litra = 500 sztuk (Wariant II) 

       c) woda źródlana lub mineralna, niegazowana, niskozmineralizowana w butlach 18 - 19 l 

wraz z dystrybutorami w ilości: 

- butle z uchwytem w ilości: 1 000 szt. 

- oddanie do używania Zamawiającemu urządzeń do dystrybucji wody – 6 szt. 

- oddanie do używania Zamawiającemu pompek do wody – 11 szt. 

- oddanie do używania Zamawiającemu regałów na butle – 2 szt. (mieszczących jednorazowo 

96 szt. butli, które zostaną oddane do używania Zamawiającemu).  

Przedmiot zamówienia będzie pochodził z bieżącej produkcji z okresem przydatności do spożycia 

deklarowanym przez producenta nie mniejszym niż 6 miesięcy od daty dostawy do magazynu 

Zamawiającego i spełniał wymagania: 

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie naturalnych wód 

mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. Nr 120, poz. 1256 z późn. 

zm.)  

- ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 

1225, z późn. zm.) 

III. Wymagania związane z wykonaniem:  

a) cena oferty winna zawierać koszty transportu i rozładunku, 

b) dostawy do magazynu SPA Dąbie przy ul. A. Struga 10 w Szczecinie, na podstawie 

zamówienia składanego przez Zamawiającego: 
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- dostawy w zakresie butelek 1,5 litrowych (gazowanych i niegazowanych) przewidywane 

są sukcesywnie, w okresie od VI/2020 do IX/2020 r. W przypadku temperatur 

przekraczających 25
o
C Zamawiający zastrzega sobie prawo rozpoczęcia zamówienia tego 

asortymentu już w miesiącu maju br., 

- dostawy w zakresie butelek o poj. 0,33 litra (gazowanych i niegazowanych) lub butelek  

o poj. 0,5 litra – sukcesywnie przez cały okres realizacji zamówienia, 

- dostawy w zakresie butli 19 litrowych – sukcesywnie  

- jednorazową dostawę urządzeń do pobierania wody, 

c) termin realizacji poszczególnego zamówienia nie może przekroczyć 2 dni od złożenia 

      zamówienia, 

d) Zamawiający będzie zwolniony z opłaty kaucji za urządzenia. 

IV. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w biurze zaplecza Zamawiającego ( pokój nr 2) na 

Formularzu Oferty wraz z wypełnionym Załącznikiem nr 1 oraz zaakceptowaną klauzulą 

informacyjną RODO, listownie w jednej kopercie opatrzonej napisem „Dostawa wody Pitnej” z 

dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 07.02.2020 godz. 14
00

” na adres SPA „Dąbie” Sp. z o.o. 

ul. A. Struga 10, 70 – 784 Szczecin, w terminie do dnia 07.02.2020 r do godziny 14
00

.  

Osoba kontaktowa ze strony Zamawiającego: Mariusz Radosz tel. 91 46 68 248 lub 

691 470 356, Artur Majewski tel. 91 46 68 208 lub 601 086 664  

(w godz. 07:00 do 14:00). 

 

V. Tryb postępowania:  ROZPOZNANIE CENOWE. 

VI. Nazwa i adres WYKONAWCY:  

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

 

 

      NIP ……………………..                                            pieczęć Wykonawcy 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia dla Wariantu ……… za: 

 Cenę netto………………………………………………………………………...zł 

 Słownie netto……………………………………………………………………..zł 

 Podatek VAT…………………………………………………………………......zł 

 Słownie podatek VAT…………………………………………………………....zł 

 Cenę brutto………………………………………………………………………..zł 

 Słownie brutto…………………………………………………………………….zł 
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2. Deklaruję ponadto: 

a) termin wykonania zamówienia…………………………………………… 

b) okres gwarancji………………………………………………………....... 

c) warunki płatności…………………………………………………………. 

d) …………………………………………………………………………….. 

e) …………………………………………………………………………….. 

      3. Oświadczam, że: 

a)   zapoznałem/zapoznałam  się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

 zastrzeżeń, 

b)  w razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na 

 warunkach określonych w punkcie II i III, w miejscu i terminie określonym przez 

 zamawiającego. 

4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

a) Załącznik nr 1, 

b) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, 

c) ……………………. 

d)……………………… 

 

 

……………………dnia……………….                         podpis osoby uprawnionej                                                                                            

                                                                                           pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 1 

 

 

     Wariant I 

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj Ilość 

w 

sztukach 

Cena 

jednostkowa 

netto dla 

Wariantu I 

 

Cena 

jednostkowa 

brutto dla 

Wariantu I 

Łączna cena 

brutto 

1 Woda mineralna 1,5 l  gazowana 12 000    

2 Woda mineralna 1,5 l niegazowana     12 000    

3 Woda źródlana lub mineralna 

w butlach …….* 

niegazowana  1 000    

4 Woda mineralna but. 0,33 l gazowana   600    

5 Woda mineralna but. 0,33 l niegazowana   800    

     Razem:  

 

     lub 

 

     Wariant II 

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj Ilość 

w 

sztukach 

Cena 

jednostkowa 

netto dla 

Wariantu II 

 

Cena 

jednostkowa 

brutto dla 

Wariantu II 

Łączna cena 

brutto 

1 Woda mineralna 1,5 l  gazowana 12 000    

2 Woda mineralna 1,5 l niegazowana 12 000    

3 Woda źródlana lub  mineralna 

w butlach …….. * 

niegazowana  1 000    

4 Woda mineralna but. 0,5 l gazowana   400    

5 Woda mineralna but. 0,5 l niegazowana   500    

     Razem:  

 

* proszę wpisać deklarowaną pojemność butli 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       DOSTAWCA 
 
 

 

 

……………………dnia……………….                                   podpis osoby uprawnionej                                                                                            

                                                                                           pieczęć Wykonawcy 

 


