
Załącznik nr 1. Wzór Oferty 

Poznań, dnia 18 sierpnia 2017 r. 

 

 

Fundacja „Dziecko w Centrum” 

ul. Zeylanda 9/3 

60-808 Poznań 

Oferent: 

 

--------------------------------------------------------------- 
pełną nazwę Oferenta 
 
--------------------------------------------------------------- 
adres siedziby oferenta 
 
--------------------------------------------------------------- 
dane teleadresowe 
 
--------------------------------------------------------------- 
NIP, REGON 

 
 
 

 

Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert – zapytanie o cenę FDC/OPPP/2017-08-18 

 

Oferta 

Działając w imieniu Oferenta, niniejszym składam ofertę cenową dotyczącą sprzedaży Fundacji „Dziecko 

w Centrum” 950 sztuk bonów żywieniowych (zwanych dalej: bonami żywieniowymi), w nominałach: 

1) 50 zł brutto –200 sztuk bonów żywieniowych; 

2) 20 zł brutto – 250 sztuk bonów żywieniowych; 

3) 10 zł brutto – 500 sztuk bonów żywieniowych; 

o łącznej wartości nabywczej/nominalnej 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100 gr) brutto, 

za cenę ………………………………….. zł (słownie: ………………………….. gr) brutto. 



Równocześnie potwierdzam, że oferowane bony żywieniowe spełniają warunki wskazane w zaproszeniu 

do złożenia ofert – zapytanie o cenę FDC/OPPP/2017-08-18, w szczególności, że za pomocą tych 

bonów można nabywać żywność w punktach sprzedaży detalicznej na terenie województwa 

wielkopolskiego w poniżej wskazanych jednostkach samorządu terytorialnego:  

1) Miasto Poznań (5 placówek) 

2) miasta na prawach powiatu:  

a) Kalisz,  

b) Konin,  

c) Leszno,  

3) powiat kaliski; 

4) powiat koniński; 

5) powiat poznański; 

6) powiat leszczyński; 

7) powiat gnieźnieński; 

8) powiat czarnkowsko-trzcianecki; 

9) powiat złotowski. 

Załącznikiem do niniejszej ofert jest wykaz (wraz z adresami) punktów sprzedaży detalicznej w powyżej 

wskazanych jednostkach samorządu terytorialnego, w których można realizować bony żywieniowe. 

Oferta niniejsza jest ważna w terminie 30 dnia od dnia upływu terminu na składanie ofert wskazanym 

w zaproszeniu do złożenia ofert – zapytanie o cenę FDC/OPPP/2017-08-18. 

Oferent akceptuje treść projektu umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia ofert – 

zapytanie o cenę FDC/OPPP/2017-08-18 i zobowiązuje się ja podpisać w terminie 3 dni roboczych od 

dnia poinformowania go o wyporze jego oferty. 

 

----------------------------------------------------------- 
     (podpis) 

Załączniki: 

1. Odpis z właściwego rejestru. 

2. Pełnomocnictwo (ewentualnie). 

3. Wykaz punktów sprzedaży detalicznej. 


