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Zamawiający: Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o. 

ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź 

 

Formularz ofertowy 

 

złożony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę grochu  

i ziaren, nabiału, kurzych jaj, otrąb i płatków, artykułów spożywczych, karmy dla psów 

i kotów, pokarmu dla ryb akwariowych oraz karmy dla ptaków, ziaren zbóż, siana i 

słomy dla zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi  Sp. z o.o”  

 

1. Ofertę składa (Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia*)** 

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

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

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

* W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółek cywilnych) wskazać który z 

Wykonawców jest ustanowionym pełnomocnikiem 

** Dla każdego z Wykonawców wskazać (adres / NIP / Regon ), Natomiast jeżeli Wykonawca jest osobą fizyczną od, której odrębne 

przepisy nie wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji należy wskazać , że "jest się osobą fizyczną na którą odrębne przepisy nie 

nakładają obowiązku wpisu do rejestru lub ewidencji" 

 

Przedstawiciel Wykonawcy(ów) uprawniony do kontaktu 

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

/imię i nazwisko/ 

nr telefonu/ faksu, adres e-mail......................................................................................... 

2. Ja(my), niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

2.1. zapoznałem(liśmy) się  i bez zastrzeżeń akceptuję(emy) treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i zmianami; 

2.2. oferuję(emy)  wykonanie przedmiotu w terminie oraz zgodnie z wymogami 

określonymi w SIWZ; 

2.3. w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć 

umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

2.4. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca(y) w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenia niniejszego zamówienia; 

2.5. jestem(eśmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu 

terminu otwarcia ofert;  

2.6. wybór mojej(naszej) oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, w związku z czym wskazuję(emy) nazwę (rodzaj) 

towaru/usługi, których dostawa/ świadczenie będzie prowadzić do jego powstania 
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oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT:  

(wg załącznika nr 11 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( tj. Dz.U. 2016 

poz. 710 ze zm.): 

 

Lp. 
Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie 

będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego  
zamawiającego 

Wartość towaru/usługi bez 
kwoty podatku VAT  

1.   

2.   

Uwaga: niewypełnienie tabeli rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, 

że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego. 

 
2.7. Składam(amy) ofertę na nw. części zamówienia (części zamówienia na które 

Wykonawca nie składa oferty zaleca się przekreślić): 
 

2.7.1. Cześć 1: Oferuję(emy)  Dostawę grochu, orzechów ziemnych, słonecznika 
łuskanego i niełuskanego, pestek dyni, ziarna siemienia lnianego, rodzynek, 
orzechów laskowych za nw. Cenę, oraz deklaruję(emy) nw. czas dostawy 
jednorazowej służący do oceny mojej(naszej) oferty w ustalonych przez 
zamawiającego kryteriach oceny: 
 

CENA OFERTY DLA CZĘŚCI 1  

Opis produktu 

A B C D 

Cena 
jednostkowa 

(za 1 kg) 
brutto 

Prognozowa Ilość  

Razem Brutto  
 

(AxB) 

W tym podatek 
VAT 

Groch  120 kg  
  

.............…..% 

Orzechy 

arachidowe 
 150 kg 

  
.............…..% 

Słonecznik 

niełuskany 
 200 kg 

  
.............…..% 

Słonecznik 

łuskany 
 50 kg 

  
.............…..% 

Pestki dyni  

łuskane 
 50 kg 

  
.............…..% 

Ziarna 

siemienia 

lnianego 

 290 kg 

  
 

.............…..% 

Rodzynek  120 kg  .............…..% 

Orzechy 

laskowe 
 110 kg 

  
.............…..% 

Kanaru  125 kg 
  

.............…..% 

Prosa  175 kg 
  

.............…..% 

Konopi  150 kg 
  

.............…..% 

Wyki ptasiej  150 kg 
  

.............…..% 
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Gryki  75 kg 
  

.............…..% 

Owsa 

bezłuskowego 
 180 kg 

  
.............…..% 

Pestki dyni 

niełuskane 
 80 kg 

  
.............…..% 

RAZEM   

 
CZAS DOSTAWY JEDNORAZOWEJ 

3 dni* 2 dni* 1 dzień* 

   

 
*  Wstawić znak „X” tylko pod jedną deklarowaną wartością. W przypadku zaznaczenia większej 

liczby pozycji lub braku zaznaczenia  Zamawiający przyjmie tą, o największej wartości, a co za 

tym idzie wykonawca w tym kryterium otrzyma 0pkt. 
 

2.7.2. Cześć 2: Oferuję(emy) Dostawę (nabiału) sera białego twarogowego, 
serków homogenizowanych, jogurtu, mleka skondensowanego za nw. Cenę, 
oraz deklaruję(emy) nw. czas dostawy jednorazowej służący do oceny 
mojej(naszej) oferty w ustalonych przez zamawiającego kryteriach oceny: 

 
CENA OFERTY DLA CZĘŚCI 2  

Opis produktu 

A B C D 

Cena 
jednostkowa 

(za 1 kg) 
brutto 

Prognozowa Ilość  

Razem Brutto  
 

(AxB) 

W tym podatek 
VAT 

Ser biały 

twarogowy 
 150 kg  

  
.............…..% 

Serki 

homogenizowa

ne 

 100 kg 

  
.............…..% 

Jogurtu  350 kg  .............…..% 

Mleko 

skondensowane 
 10kg 

 .............…..% 

RAZEM  

 
CZAS DOSTAWY JEDNORAZOWEJ 

3 dni* 2 dni* 1 dzień* 

   

 
*  Wstawić znak „X” tylko pod jedną deklarowaną wartością. W przypadku zaznaczenia większej 

liczby pozycji lub braku zaznaczenia  Zamawiający przyjmie tą, o największej wartości, a co za 

tym idzie wykonawca w tym kryterium otrzyma 0pkt. 
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2.7.3. Cześć 3: Oferuję(emy) Dostawę kurzych jajza nw. Cenę, oraz deklaruję(emy) 
nw. czas dostawy jednorazowej służący do oceny mojej(naszej) oferty w ustalonych 
przez zamawiającego kryteriach oceny: 

 
CENA OFERTY DLA CZĘŚCI 3 

Opis produktu 

A B C D 

Cena 
jednostkowa 

(za 1 szt.) 
brutto 

Prognozowa Ilość  

Razem Brutto  
 

(AxB) 

W tym podatek 
VAT 

Kurze jaja  10 500 szt.  
  

.............…..% 

 
CZAS DOSTAWY JEDNORAZOWEJ 

3 dni* 2 dni* 1 dzień* 

   

 
*  Wstawić znak „X” tylko pod jedną deklarowaną wartością. W przypadku zaznaczenia większej 

liczby pozycji lub braku zaznaczenia  Zamawiający przyjmie tą, o największej wartości, a co za 

tym idzie wykonawca w tym kryterium otrzyma 0pkt. 
 

2.7.4. Cześć 4: Oferuję(emy) Dostawę otrąb pszennych, płatków owsianych, 
płatków jęczmiennych za nw. Cenę, oraz deklaruję(emy) nw. czas dostawy 
jednorazowej służący do oceny mojej(naszej) oferty w ustalonych przez 
zamawiającego kryteriach oceny: 

 
CENA OFERTY DLA CZĘŚCI 4  

Opis produktu 

A B C D 

Cena 
jednostkowa 

(za 1 kg) 
brutto 

Prognozowa Ilość  

Razem Brutto  
 

(AxB) 

W tym podatek 
VAT 

Otrąb 

pszennych 
 3 500 kg    

  
.............…..% 

Płatków 

owsianych 
 8 000 kg    

 .............…..% 

Płatków 

jęczmiennych 
 200 kg    

 .............…..% 

RAZEM  

 
CZAS DOSTAWY JEDNORAZOWEJ 

3 dni* 2 dni* 1 dzień* 

   

 
*  Wstawić znak „X” tylko pod jedną deklarowaną wartością. W przypadku zaznaczenia większej 

liczby pozycji lub braku zaznaczenia  Zamawiający przyjmie tą, o największej wartości, a co za 

tym idzie wykonawca w tym kryterium otrzyma 0pkt. 

2.7.5. Cześć 5: Oferuję(emy) Dostawę artykułów spożywczych za nw. Cenę, oraz 
deklaruję(emy) nw. czas dostawy jednorazowej służący do oceny mojej(naszej) 
oferty w ustalonych przez zamawiającego kryteriach oceny: 
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CENA OFERTY DLA CZĘŚCI 5  

Opis produktu 

A B C D 

Cena 
jednostko
wa (za 1 
kg/ 1 litr.) 

brutto 

Prognozowa Ilość  

Razem Brutto  
 

(AxB) 

W tym podatek 
VAT 

Syrop klonowy  3kg    
  

.............…..% 

Owoce suszone 

w tym: daktyle 

bezpestkowe, 

figi, żurawina,  

morele . 

 

 250 kg    

 .............…..% 

sól spożywcza 

jodowana 
 40 kg    

 .............…..% 

Kaszka 

bezmleczna 

ryżowo-

owocowa dla 

niemowląt 

 2 kg 

 .............…..% 

Chrupki 

kukurydziane 

naturalne 

 50 kg    

 .............…..% 

Miód  20 kg  .............…..% 

Syrop   5 litrów  .............…..% 

Ryż biały  1 800 kg  .............…..% 

Makaron  60 kg    .............…..% 

Owoce morza 

mrożone: 

krewetki  i 

małże 

 10 kg   

 .............…..% 

Wiórki 

kokosowe 
 2 kg   

 .............…..% 

Galaretki 

owocowe 
 2kg 

 .............…..% 

Pieczywo 

chrupkie 
 4 kg  

 .............…..% 

Orzechy 

nerkowca 
 2kg   

 .............…..% 

Siemię lniane 

mielone 
 2kg 

  

Płatki zbożowe 

pełnoziarniste 
 4 kg 

  

Zioła/przypraw

y 
 7 kg 

  

Pieczywo 

ryżowe 
 3 kg 
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Jagody 

mrożone 
 50 kg 

  

Mąka pszenna  7 kg    

Mąka sojowa  15 kg   

Proszek do 

pieczenia 
 2 kg 

  

RAZEM  

 
CZAS DOSTAWY JEDNORAZOWEJ 

3 dni* 2 dni* 1 dzień* 

   

 
*  Wstawić znak „X” tylko pod jedną deklarowaną wartością. W przypadku zaznaczenia większej 

liczby pozycji lub braku zaznaczenia  Zamawiający przyjmie tą, o największej wartości, a co za 

tym idzie wykonawca w tym kryterium otrzyma 0pkt. 

2.7.6. Cześć 6: Oferuję(emy) Dostawę karmy dla psów i kotów za nw. Cenę, oraz 
deklaruję(emy) nw. czas dostawy jednorazowej służący do oceny mojej(naszej) 
oferty w ustalonych przez zamawiającego kryteriach oceny: 

 
CENA OFERTY DLA CZĘŚCI 6  

Opis produktu 

A B C D 

Cena 
jednostkowa 

(za 1 kg) 
brutto 

Prognozowa Ilość  

Razem Brutto  
 

(AxB) 

W tym podatek 
VAT 

Karma  

granulowana 

dla psa 

 90 kg    

  
.............…..% 

Karma 

granulowana 

dla kota 

 180 kg    

 .............…..% 

Karma  mokra 

wysokiej 

jakości, 

pełnoporcjowa 

dla kotów 

dorosłych 

 400 kg    

 .............…..% 

RAZEM  

 
CZAS DOSTAWY JEDNORAZOWEJ 

3 dni* 2 dni* 1 dzień* 

   

 
*  Wstawić znak „X” tylko pod jedną deklarowaną wartością. W przypadku zaznaczenia większej 

liczby pozycji lub braku zaznaczenia  Zamawiający przyjmie tą, o największej wartości, a co za 

tym idzie wykonawca w tym kryterium otrzyma 0pkt. 

2.7.7. Cześć 7: Oferuję(emy) Dostawę pokarmu dla ryb akwariowych za nw. Cenę, 
oraz deklaruję(emy) nw. czas dostawy jednorazowej służący do oceny 
mojej(naszej) oferty w ustalonych przez zamawiającego kryteriach oceny: 
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CENA OFERTY DLA CZĘŚCI 7  

Opis produktu 

A B C D 

Cena 
jednostkowa 
(za 1 kg/ 1 
litr.) brutto 

Prognozowa Ilość  

Razem Brutto  
 

(AxB) 

W tym podatek 
VAT 

Płatki dla ryb 

akwariowych 
 250 litrów 

  
.............…..% 

Karma 

mrożona dla 

ryb 

akwariowych 

 69 kg 

  
 

.............…..% 

Granulat dla 

ryb 

akwariowych 

 48kg 

  
.............…..% 

Gamarusa 

suszonego 
 2 litry 

 .............…..% 

Artemii -jaja  1 kg  .............…..% 

RAZEM  

CZAS DOSTAWY JEDNORAZOWEJ 

3 dni* 2 dni* 1 dzień* 

   

 
*  Wstawić znak „X” tylko pod jedną deklarowaną wartością. W przypadku zaznaczenia większej 

liczby pozycji lub braku zaznaczenia  Zamawiający przyjmie tą, o największej wartości, a co za 

tym idzie wykonawca w tym kryterium otrzyma 0pkt. 

2.7.8. Cześć 8: Oferuję(emy) Dostawę karmy dla ptaków za nw. Cenę, oraz 
deklaruję(emy) nw. czas dostawy jednorazowej służący do oceny mojej(naszej) 
oferty w ustalonych przez zamawiającego kryteriach oceny: 

 
CENA OFERTY DLA CZĘŚCI 8  

Opis produktu 

A B C D 

Cena 
jednostkowa 

(za 1 kg) 
brutto 

Prognozowa Ilość  

Razem Brutto  
 

(AxB) 

W tym podatek 
VAT 

Granulat dla 

ptaków 

owadożernych 

 40 kg    

  
.............…..% 

Granulat dla 

ptaków 

owocożernych    

 90 kg    

 .............…..% 

Mieszanka 

ziaren dla 

papug 

 700 kg    

 .............…..% 

Karma dla 

Lorys 
 20 kg. 

 .............…..% 
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Mieszanka dla 

ar, kakadu oraz 

konur 

 87,5 kg    

 .............…..% 

Mieszanka 

orzechowa dla 

dużych papug 

 75 kg 

 .............…..% 

Mieszanka do 

gotowania dla 

papug 

 6 kg 

  

Suplement 

diety z 

witaminą E 

oraz BIO ( 

1+1) 

 2 kg    

 .............…..% 

Mieszanka 

dzikich nasion 

dla ptaków 

 60 kg    

 .............…..% 

Pyłek 

kwiatowy dla 

papug 

 1,5 kg   

 .............…..% 

pokarm dla 

lorys 
 8 kg   

 .............…..% 

RAZEM  

 
CZAS DOSTAWY JEDNORAZOWEJ 

3 dni* 2 dni* 1 dzień* 

   

 
*  Wstawić znak „X” tylko pod jedną deklarowaną wartością. W przypadku zaznaczenia większej 

liczby pozycji lub braku zaznaczenia  Zamawiający przyjmie tą, o największej wartości, a co za 

tym idzie wykonawca w tym kryterium otrzyma 0pkt. 

2.7.9. Cześć 9: Oferuję(emy) Dostawę ziaren zbóż za nw. Cenę, oraz 
deklaruję(emy) nw. czas dostawy jednorazowej służący do oceny mojej(naszej) 
oferty w ustalonych przez zamawiającego kryteriach oceny: 

 
CENA OFERTY DLA CZĘŚCI 9  

Opis produktu 

A B C D 

Cena 
jednostkowa 

(za 1 kg) 
brutto 

Prognozowa Ilość  

Razem Brutto  
 

(AxB) 

W tym podatek 
VAT 

Pszenica  250kg    
  

.............…..% 

Kukurydza- w 

tym 4 000 kg 

ziaren 

mielonych w 

formie mącznej 

 

 4 800 kg    

 .............…..% 
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Owies w tym 

11 000 kg 

ziaren 

gniecionych 

 12 000 kg    

 .............…..% 

Jęczmień  170 kg  .............…..% 

RAZEM  

 
CZAS DOSTAWY JEDNORAZOWEJ 

3 dni* 2 dni* 1 dzień* 

   

 
*  Wstawić znak „X” tylko pod jedną deklarowaną wartością. W przypadku zaznaczenia większej 

liczby pozycji lub braku zaznaczenia  Zamawiający przyjmie tą, o największej wartości, a co za 

tym idzie wykonawca w tym kryterium otrzyma 0pkt. 

2.7.10. Cześć 10: Oferuję(emy) Dostawę siana i słomy w kostkach za nw. Cenę, 
oraz deklaruję(emy) nw. czas dostawy jednorazowej służący do oceny 
mojej(naszej) oferty w ustalonych przez zamawiającego kryteriach oceny: 

 
CENA OFERTY DLA CZĘŚCI 10  

Opis produktu 

A B C D 

Cena 
jednostkowa 

(za 1 kg) 
brutto 

Prognozowa Ilość  

Razem Brutto  
 

(AxB) 

W tym podatek 
VAT 

Słoma 

belowana w 

kostkach 

 13 000 kg    

  
.............…..% 

Siano belowane 

w kostkach 

 

 35 000 kg    

 .............…..% 

RAZEM  

 
CZAS DOSTAWY JEDNORAZOWEJ 

3 dni* 2 dni* 1 dzień* 

   

 
*  Wstawić znak „X” tylko pod jedną deklarowaną wartością. W przypadku zaznaczenia większej 

liczby pozycji lub braku zaznaczenia  Zamawiający przyjmie tą, o największej wartości, a co za 

tym idzie wykonawca w tym kryterium otrzyma 0pkt. 

 
2.8.  Oświadczam/my, że zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawcy/ców, 

w zakresie niżej opisanych części zamówienia: 
 

L.p. Firma (nazwa) podwykonawcy / dane 

adresowe / Nr KRS 
Opis części zamówienia, 
które będą zlecone Podwykonawcy 
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Jeżeli Wykonawca nie wypełni tabeli, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie będzie realizować 
zamówienia przy udziale podwykonawców. 

 
Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych w ofercie przez Wykonawcę: 

……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
 
 

 
……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis osoby upoważnionej do podpisania  oferty  

w imieniu Wykonawcy 

 


