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załącznik nr 2 do zapytania ofertowego                                         

          
                             

…………………………… 
     /pieczęć wykonawcy/ 

 
 

OFERTA 

Dostawa jaj do Żłobka Miejskiego nr 1 w Wągrowcu 

w terminie od 1.01.2023 do 31.12.2023 roku 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 
Żłobek Miejski nr 1 w Wągrowcu, ul. Stanisława Mikołajczyka 25, 62-100 Wągrowiec 
 

II. WYKONAWCA 

Dane: 
 

Nazwa firmy: 
 

 

Adres firmy: 
 

 

NIP: 
 

 REGON:  

Nr Tel. 
 

 e-mail:  

KRS 
 

 

 
 
Oferuję/my realizację zamówienia zgodnie z opisem określonym w zapytaniu ofertowym, z dnia  
7.11.2022 r., za kwotę ogółem brutto: ……….………..….zł, słownie ……….……………………………… 
………..……………………..……….zł. 

 
W ramach zamówienia oferuję/my dostawy niżej zamówionego towaru: 
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Lp. 

 

Nazwa asortymentu 

 

 

j.m. 

 

ilość 

Cena 

jednostkow

a netto 

zł 

Cena 

jednostko

wa brutto 

zł 

Wartość 

netto 

zł 

(4 x 5) 

Wartość 

brutto 

zł 

(4 x 6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Jaja kurze świeże 

klasa A  

z wolnego wybiegu, 

rozmiar L, o wadze 

min. 63 g i max. 73 g 

szt. 3 500   

 

 

RAZEM - wartość netto i brutto zgodna z kwotą podaną niżej   

 

Uwaga: Podana ilość w trakcie realizacji zamówienia może ulec zmianie. 

1. Dostawa jaj odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być 

dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia. Średnia 

częstotliwość dostawy jaj wynosi od 1 do 2 razy w tygodniu. 

2. Przedmiot zamówienia powinien być wolny od cech powszechnie uznawanych za wady jakościowe. 

3. Dostawy wyłącznie produktów świeżych, pochodzących z bieżącej produkcji, dobrej jakości  

o aktualnym terminie przydatności do spożycia. 

4. Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia towarów odbiegających od obowiązujących norm. 

5. Wszystkie koszty realizacji zamówienia, w szczególności koszty opakowania, przesłania, załadunku, 

rozładunku i ubezpieczenia ponosi Wykonawca. W przypadku reklamacji, zwrot reklamowanego towaru 

odbywa się na koszt Wykonawcy. 

6. Wykonawca dostarczy produkty żywnościowe spełniające wymogi określone przepisami ustawy  

z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r. poz. 65 z późn. zm.), oraz aktów 

wykonawczych do ustawy. 

7. Zamawiający dopuszcza tolerancje wskazanych wymiarów, wag +/- 10% (nie dotyczy zapisów „minimum”). 

8. Zamawiający dopuszcza dostawę ww. materiałów w opakowaniach zawierających inne ilości niż wykazano, 

pod warunkiem, że łączną liczba artykułów żywnościowych będzie zgodna z zamówieniem i ceną wykazaną w 

ofercie (np. zamiast jednego opakowania zawierającego 1 kg możliwość dostawy dwóch opakowań 

zawierających 0,5 kg). 

9. Jaja przy każdej dostawie muszą posiadać dokument identyfikacyjny (HDI) dla jaj konsumpcyjnych 

spełniających wymagania określone przepisami rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 139 z 30.04.2004, 

str. 1, z późn. zm; Dz Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34 str 319) oraz określone w 

rozporządzeniu z dnia 30 września 2015r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów 

pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz.u. z 2015, poz.1703). 
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Wykonawca oświadcza, że: 

1) zapoznaliśmy się z opisem zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do niego 

żadnych zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w nim wymaganiami i zasadami 

postępowania. 

2) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

3) akceptujemy warunki płatności. 

4) oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

5) wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego został przez nas zaakceptowany 

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych 

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym. 

 

 

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.    ……..……............................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli 
      w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 


