
Załącznik nr 1   

…………………………………..                                                                                                                                                                                            ..........................................................
   (pełna nazwa wykonawcy)                                                                                                                                                                                                                                                                  (miejscowość, data ) 

OFERTA
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wody mineralnej butelkowanej gazowanej i niegazowanej prowadzonego w trybie zapytania 

cenowego(znak sprawy: NOZ-zpu / DT/TA/ 35 /2013).
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, po zapoznaniu się z treścią formularza cenowego, w tym z załączonym wzorem umowy, składam ofertę na wykonanie zamówienia 

na warunkach określonych we wzorze umowy za następującą cenę:

Lp
. Nazwa produktu

PKWiU
(wypełnia 

wykonawca)
Ilość j.m.

Cena jednostkowa 
netto

[zł za j.m.]

Wartość netto [zł] (cena 
jednostkowa netto x ilość)

Kwota VAT
(wartość netto x stawka 

VAT)

Wartość brutto
(wartość netto + kwota 

VAT)

1
- naturalna woda mineralna, mineralizacja do 1500 mg/l 
- gazowana, butelkowana 1,5 l ( bezzwrotne 
opakowania - butelki plastikowych typu PET)
-  zawartość sodu nie może przekraczać 20 mg w litrze

10 000 sztuk

2
- naturalna woda mineralna, mineralizacja do 1500 mg/l 
- niegazowana, butelkowana 1,5 l ( bezzwrotne 
opakowania - butelki plastikowych typu PET)
- zawartość sodu nie może przekraczać 20 mg w litrze

10 000 sztuk

RAZEM: 20 000 sztuk

Przedmiot zamówienia winien ponadto spełniać następujące wymagania:
- barwa - bezbarwny płyn, klarowny, bez osadów i innych zanieczyszczeń,
- smak i zapach – bezwonna i bez obcych posmaków,
- na zamieszczonej na butelce etykiecie winny znajdować się informacje dotyczące: nazwy producenta wraz z adresem, nazwy produktu, nazwy źródła, z którego woda pochodzi i zawartości składników mineralnych,  
  informacji, iż woda  mineralna posiada aktualne atesty higieniczne lub dopuszczenia, wydane przez właściwe jednostki uprawnione do kontroli jakości wody mineralnej.
- zawartość metali i innych związków chemicznych zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych z dnia 31 marca 2011 r. (Dz.U. z 2011 roku nr 85 poz. 466),
- woda pochodząca z udokumentowanych zasobów podziemnych o naturalnym stabilnym składzie mineralnym, izolowanym nakładem geologicznym chroniącym zasób od zanieczyszczeń, ze stale monitorowanych ujęć,
- opakowania jednostkowe – butelki z tworzyw sztucznych nie wchodzących w reakcję ze związkami mineralnymi rozpuszczonymi w wodzie i posiadające atest PZH o dopuszczeniu do kontaktu z żywnością.
- wymagany termin przydatności do spożycia: minimum 6 miesięcy od daty dostawy (data ważności powinna znajdować się na butelce, etykiecie lub nakrętce). 

Wartość zamówienia netto   (słownie): ….........................................................................................................................................

Wartość podatku   (słownie):.............................................................................................................................................................

Wartość zamówienia brutto  (słownie): …........................................................................................................................................
Do oferty należy załączyć :

- aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej ,
- NIP,
- REGON,
- zaakceptowany projekt umowy  ...............................................................  

        (pieczęć i podpis Wykonawcy)


	OFERTA

