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Załącznik nr 3 do SWZ 

 
 

Formularz ofertowy 
na wykonanie zamówienia pod nazwą: 

 
„Dostawy bonów żywieniowych” 
(Nr postępowania: WA-02-2022) 

 
1. Dane Wykonawcy1 

  Nazwa   ……………………………………………………………………………….... 

  Adres   ……………………………………………………………………………….... 

  NIP  ……………………………………………………………………………….... 

  REGON  ……………………………………………………………………………….... 

  tel.  ……………………………………………………………………………….... 

  fax.  ……………………………………………………………………………….... 

  e-mail:  ……………………………………………………………………………….... 

Dane kontaktowe osoby upoważnionej przez Wykonawcę do przeprowadzenia negocjacji handlowych: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………… 

2. Dane Zamawiającego 

  Elbest Security sp. z o.o.  

  Adres:   ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów  

  NIP:   7010436895 

  REGON: 147387261 

Adres do korespondencji: 

Elbest Security sp. z o.o.  

Dział Administracji i Zakupów 

ul. Św. Barbary Budynek WN-B/4  

97-410 Rogowiec 

  
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udziału w postępowaniu oraz ze Specyfikacją 

Warunków Zamówienia (SWZ) i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

 

4. Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi                    

w SWZ za łączną kwotę 996 130,00 zł brutto (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto 

trzydzieści złotych 00/100). 

 
5. Cena jednostkowa bonu żywieniowego wynosi 5,00 zł brutto; 

 
6.  Oświadczamy, że: 

 

a) oferowana przez nas kwota wykonania Przedmiotu Zamówienia, wymieniona w pkt. 4, uwzględnia 

wszystkie czynności, które są związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia, zgodnie wymaganiami 

określonymi w SWZ, obowiązującymi przepisami i normami, a także zgodnie z naszym doświadczeniem 

i wiedzą;  

b) posiadamy następującą liczbę placówek handlowych / punktów gastronomicznych, w których będą 
realizowane bony, prowadzących sprzedaż artykułów spożywczych na terenie n/w powiatów/miast: 

 
 
 

 
 

 
1 W przypadku Wykonawców wspólnie składających Ofertę należy wpisać wszystkich Wykonawców, w przypadku konsorcjum należy wskazać 

również Lidera 
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Lokalizacja  

(powiat/miasto) 

 
Minimalna ilość 

placówek 
handlowych/punktów 

gastronomicznych 

Oferowana ilość placówek 
handlowych/punktów gastronomicznych, 

w których będą realizowane bony, 
prowadzących sprzedaż artykułów 

spożywczych 

zgorzelecki 5  

opolski 10  

miasto Szczecin 10  

rybnicki 10  

bełchatowski 10  

gryfiński 5  

miasto Stołeczne 
Warszawa 

20  

Razem ilość placówek handlowych/punktów 
gastronomicznych 

 

 

*Wykonawca winien wpisać, co najmniej minimalną ilość placówek handlowych/punktów gastronomicznych, 
w których będą realizowane bony, prowadzących sprzedaż artykułów spożywczych w zakresie każdego w/w 
powiatu/miasta. Oferty wskazujące mniejszą ilość placówek/punktów niż wskazane powyżej będą podlegały 
odrzuceniu. 
 

c) oferowany przez nas termin płatności wynosi do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej Noty księgowej; 

 

d) zrealizujemy Przedmiot Zamówienia w terminach określonych w SWZ oraz zgodnie z Projektem Umowy 

(Zał. nr 4 do SWZ); 

 
e) oferowany przez nas termin ważności bonów jest nie krótszy niż 3 miesiące, licząc od daty ich dostawy 

i wynosi …………..m-ce/m-cy2; 

 
f) oferowany przez nas okres gwarancji na Przedmiot Zamówienia jest nie krótszy niż 12 m-cy i wynosi 

………..m-cy / m-ce3. 

 
g) oferta jest dla nas wiążąca przez okres 60 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert; 

 
h) jesteśmy / nie jesteśmy4 czynnym podatnikiem podatku VAT; 

 
i)  Przedmiot Zamówienia wykonamy siłami własnymi / powierzymy następującym podwykonawcom5 

realizację następujących części  (uzupełnić jeśli dotyczy, w przypadku dopuszczenia podwykonawstwa): 
 

L.p. Nazwa i adres podwykonawcy Zakres zamówienia, który zostanie 
powierzony podwykonawcy 

 

  

 

 

   

 

 
j) rachunek bankowy, który będzie wskazywany w nocie księgowej jest / nie jest6 rachunkiem 

rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego, dla którego jest prowadzony 
rachunek VAT oraz jest / nie jest7 rachunkiem, który znajduje się w wykazie podmiotów 

 
2 Należy uzupełnić 
3 Należy uzupełnić 
4 Niewłaściwe skreślić 
5 Niewłaściwe skreślić 
6 Niewłaściwe skreślić 
7 Niewłaściwe skreślić 
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zarejestrowanych, jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy o podatku od towarów 
 i usług, 

 
k) posiadamy / nie posiadamy8 status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 
dnia 26 czerwca 2014 r.); 
 

l) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia Umowy na warunkach określonych  
w Projekcie Umowy (Zał. nr 4 do SWZ), w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

 
m) zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek 

GK PGE oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty ostatecznej 
zapewniamy, że w swojej działalności będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów 
prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów; 

 
n) dołożymy należytej staranności, aby nasi pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy  

lub osoby, przy pomocy których będziemy świadczyć dostawy przestrzegali wszystkich obowiązujących 
przepisów  postanowień wyżej wymienionych dokumentów; 

 
o) zapoznaliśmy się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym z Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), znajdującym się na stronie 
internetowej: http://www.elbestsecurity.pl/pl/procedura-zakupowa; 

 
p) zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych  

i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające  
z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenia (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, mających zastosowanie i chroniło prawa osób, 
których dane dotyczą; 

 
q) znane są nam wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych 

osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać podmiot 
przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych; 
 

r) dopełniliśmy wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazujemy oraz  
w stosunku do Zamawiającego wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych  
i przepisów RODO; 

 
s) przekazywane przez nas dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych z 

niniejszym postępowaniem niepublicznym nr WA-02-2022; 
 

7. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji zawarte na stronach 9………………………………………………………………………………  

 
8. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są: 

a. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o  niepodleganiu 

wykluczeniu z postępowania, o których mowa w pkt. 9, wg Załącznika nr 1 do SWZ; 

 

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o niepodleganiu 
wykluczeniu z postępowania składa każdy z nich. Oświadczenie składają również podwykonawcy. 
  

b. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Informacji 

Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS) albo wydruk ze strony internetowej Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEiDG), jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 

gospodarczej lub adres strony internetowej, pod którym dokumentacja rejestrowa dostępna jest 

do pobrania w formie elektronicznej……………………………………………………………………; 

 
W przypadku konsorcjum, przedmiotowe dokumenty składa każdy z tych podmiotów. Jeżeli Wykonawcy 
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z nich.  
 

 

 
8 Niewłaściwe skreślić 
9 Uzupełnić, jeśli dotyczy 

http://www.elbestsecurity.pl/pl/procedura-zakupowa
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c.  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 
lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
 

d. Wykaz dostaw bonów żywieniowych wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu 
składania Ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie 
potwierdzający, że Wykonawca zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również realizuje należycie dostawy bonów żywieniowych / talonów żywnościowych / 
żywieniowych / towarowych 3 podmiotom gospodarczym na łączną kwotę co najmniej 500 000 
zł netto, wg Załącznika nr 5 do SWZ wraz z dowodami określającymi, czy dostawy wskazane 
w wykazie zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są np.: referencje, 
zaświadczenie, protokół odbioru - wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 
wykonywane lub są realizowane; 

 
Nie wymaga się załączania dokumentów potwierdzających należyte wykonanie prac wykonywanych na 
rzecz Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca winien wskazać numer umowy, na podstawie której 
realizował zamówienie. 

 
e. Oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za 

zgodność z oryginałem, w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do 

reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty; 

 

f. Jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców prowadzona jest wspólnie na podstawie 

zawartej umowy, Wykonawca powinien załączyć umowę spółki cywilnej; 

 
g. W przypadku składania Oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia do Oferty należy załączyć umowę konsorcjum lub inną podobną umowę regulującą 

współpracę; 

 
h. Wykaz  placówek handlowych / punktów gastronomicznych, prowadzących sprzedaż artykułów 

spożywczych, w których możliwa jest realizacja bonów na terenie każdego z wymienionych  
w OPZ powiatów/miast, zawierający: nazwę powiatu/miasta, nazwę, adres i rodzaj placówki 
handlowej / punktu gastronomicznego . Wykonawca może wskazać większą liczbę placówek 
handlowych / punktów gastronomicznych dla powiatów/miast, niż wymagane w OPZ minimum. 
Wykaz stanowił będzie Załącznik nr 2 do Umowy. 
 

 

. 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej/uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego 
imieniu)
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