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Załącznik nr 1 
 

Formularz oferty 
 
Dane wykonawcy:  
 
Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

E – mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fax: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NIP: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

REGON:  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Osoba do kontaktu: 

 

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

(imię, nazwisko, numer telefonu) 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług cateringowych składam niniejszą 
ofertę. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę jednostkową brutto dla jednej osoby za 
dzień (za porcję): 
 
Obiad oraz poczęstunek: ……………………………………………………………………….……… zł brutto 

(słownie: ………………………………………….…………………………………………………………………… zł brutto) 

 
Do formularza dołączam: 
- załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych podstaw do wykluczenia z 
udziału w postępowaniu, 
- załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, 
- załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych. 

 
 
 
 

………………………………………………………. 
(podpis Wykonawcy lub przedstawiciela 

upoważnionego do reprezentacji) 

…………………………………………………… 
           (miejsce, data)  
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Załącznik nr 2 

 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku 

innych podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 
 
 
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………….………………………………………………… 

 

Adres Wykonawcy: 

 

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

 
 
Oświadczam, że: 
 
- posiadam uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem, 
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 
- posiadam zdolność finansową do realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
Ponadto oświadczam, że: 
- w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono jej upadłości, 
- Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
zdrowotne i społeczne, 
- Wykonawca nie został skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

………………………………………………………. 
(podpis Wykonawcy lub przedstawiciela 

upoważnionego do reprezentacji) 

…………………………………………………… 
           (miejsce, data)  
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Załącznik nr 3 

 

Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 
 
 
 
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………….………………………………… 

 

Adres Wykonawcy: 

 

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

 
 
 

W związku ze złożeniem oferty na zapytanie ofertowe oświadczam, że nie jestem powiązana/y 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  Nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związana/y z tytułu przysposobienia, opieki lub 

kurateli  w stosunku do koordynatora projektu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

………………………………………………………. 
(podpis Wykonawcy lub przedstawiciela 

upoważnionego do reprezentacji) 

…………………………………………………… 
           (miejsce, data)  



 
 

 Projekt "Pepiniera" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

Biuro Projektu: Caritas Archidiecezji Łódzkiej/Specjalistyczna Świetlica Środowiskowa,  
ul. Gdańska 111, 90-507 Łódź, tel.: 42 639 95 81  

 
                        

Załącznik nr 4 
 
 

Oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych 

 
 
 
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………….……………………………… 

 

Adres Wykonawcy: 

 

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

 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na usługi cateringowe oświadczam, że 

przy realizacji zamówienia będą/nie będą1 stosowane klauzule społeczne: 

 wykonawca jest podmiotem, w którym ponad 50% zatrudnionych stanowią osoby 
niepełnosprawne, 

  
 wykonawca do realizacji zamówienia publicznego zatrudni na minimum ½ etatu co najmniej 1 

osobę mającą utrudniony dostęp do rynku pracy.  
 

 

 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 

………………………………………………………. 
(podpis Wykonawcy lub przedstawiciela 

upoważnionego do reprezentacji) 

…………………………………………………… 
           (miejsce, data)  


