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                                                                                     Szczecin, dnia 07.11.2022 r. 

 

FORMULARZ OFERTY 

na wykonanie dostawy/usługi/roboty budowlanej poniżej kwoty 50 000 zł. 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:   Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o. o.  

70-784 Szczecin, ul. Andrzeja Struga 10 

II. Przedmiot zamówienia: Paczki świąteczne dla dzieci na 2022 rok ( 81 sztuk) 

-  81 sztuk po 150 złotych, 

III. Wymagania związane z wykonaniem zgodnie z załączonymi wzorami. 

 Cena oferty ma zawierać łączny koszt paczek wraz z kosztem za dostawę  

 Termin wykonania dostawy – do dnia 01.12.2022 r. do godz. 10:00 do siedziby Zamawiającego, 
pok. 110 ( I piętro) 

 Okres przydatności do spożycia wszystkich wyrobów musi obowiązywać jeszcze co najmniej 
przez 4 miesiące od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego  

 Paczki powinny zawierać różne słodycze, przeznaczone dla dzieci w wieku od 1 roku do 12 lat 

 Każda paczka winna być opakowana w sposób estetyczny oraz wskazywać na jej świąteczny 
charakter 

 Zamawiający nie dopuszcza umieszczenia w paczce świątecznej owoców oraz innych produktów 
szybko psujących się 

 Zamawiający nie dopuszcza produktów posiadających w swoim składzie środka konserwującego 
E 476, oleju palmowego, sztucznych barwników i aromatów oraz wyrobów zawierających GMO  

 Zamawiający nie dopuszcza produktów z czekolady białej, czekoladopodobnych  
i w opakowaniach zastępczych 

 Zamawiający  dopuszcza wyroby czekoladowe w następujących proporcjach: 
- czekolada mleczna – nie więcej niż 70% zawartości paczki 
- czekolada deserowa – nie więcej niż 20% zawartości paczki 
- czekolada gorzka – nie więcej niż 10% zawartości paczki 

 Wykonawca bierze odpowiedzialność za uszkodzenie towaru w trakcie jego pakowania oraz 
transportu i zobowiązany będzie do wymiany towaru na nieuszkodzony. 

 

IV. Ofertę należy: 

a) złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie do 15.11.2022  r. do godziny 13:00 

(osobiście, pisemnie – listem) na adres: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie”  

Sp. z o. o. 70-784 Szczecin ul. A. Struga 10 bądź e-mailem na adres: oferty@spad.szczecin.pl 

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Paczki 

świąteczne dla dzieci na 2022 rok”.  

V. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE. 

 

VI. Nazwa i adres WYKONAWCY:……………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………. 

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

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia  za: 

Cenę netto ……………………………zł 

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

Podatek VAT ………………………..zł 

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

Cenę brutto ………………………….zł 

Słownie brutto …………………………………………………………………..zł 

 

2. Deklaruję ponadto: 

a) okres gwarancji………………………………………………………....... 

b) ……………………………………………………………………………. 

c) ……………………………………………………………………………. 

      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 zapytaniu ofertowym ( do którego nie wnoszę zastrzeżeń),  w miejscu i terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

 

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

a)…………………….. 

b)…………………….. 

c)…………………….. 

d)…………………….. 

 

 

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

 

                                                                                              pieczęć Wykonawcy 

 


