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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 ryb morskich, 

słodkowodnych, pokarmu dla ryb akwariowych, ziaren i płatków oraz bezkręgowców 

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 
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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. Składam(amy) ofertę na nw. części zamówienia (części zamówienia na które 
Wykonawca nie składa oferty zaleca się przekreślić): 

 

2.6.1. Cześć 1: Oferuję(emy) Dostawę ryb morskich mrożonych i świeżych 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 

Śledź drobny 

cały mrożony  
 

 3 800 kg 

  
.............…..% 

Szproty 

mrożone 
 7 000 kg 

  
 

.............…..% 

Makrele 

mrożone 
 500 kg 

  
.............…..% 

Dorsz 

atlantycki 

świeży  

 500 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. 
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2.6.2. Cześć 2: Oferuję(emy) Dostawę ryb słodkowodnych świeżych 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 

Tołpyga świeża   500 kg  
  

.............…..% 

Leszcz świeży   500 kg  
  

.............…..% 

Karp świeży  800 kg  .............…..% 

Mieszanka ryb 

- różnorodne 

gatunkowo 

(preferowane 

gatunki: płoć, 
jaź, krąp, karaś, 
kiełb) 

 

 4 900 kg  

  
 
 
 

.............…..% 

Pstrąg świeży 

patroszony 
 1 000 kg 

 .............…..% 

Pstrąg świeży 

cały  
 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. 
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2.6.3. Cześć 3: Oferuję(emy) Dostawę granulatów i żywego 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: 

CENA OFERTY DLA CZĘŚCI 3 

Opis produktu 

A B C D 

Cena 
jednostkowa 

(za 1 kg) 
brutto 

Prognozowa Ilość  

Razem Brutto  
 

(AxB) 

W tym podatek VAT 

Granulat dla ryb 

słodkowodnych 
 70 kg  

  
.............…..% 

Płatki dla dyb 

słodkowodnych 
 20 kg 

 .............…..% 

Płatki dla ryb 

morskich 
 5 kg 

 .............…..% 

Płatki dla ryb - 

spirulina 
 24  l 

 .............…..% 

Granulat dla ryb 

roślinożernych 
 40 kg 

 .............…..% 

Pokarm 

granulowany dla 

ryb morskich 
 50 kg 

 .............…..% 

Pokarm w 

proszku dla ryb 

morskich 
 50 kg 

 .............…..% 

Algi nori z 

czosnkiem  
 10 kg 

 .............…..% 

Żywy kiełż 
morski 

 180  l 
 .............…..% 

Żywy lasonóg  180  l  .............…..% 

Żywa krewetka  180  l  .............…..% 

Żywy solowiec  90   l   

 
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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2.6.4. Cześć 4: 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: 

 
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 

Ikra homara  3 kg 
  

.............…..% 
Rozwielitka 

słonowodna 
 450 kg 

 .............…..% 

Ośmiornica 

śródziemnomorska 
 300 kg 

 .............…..% 

Małże „razor”  400 kg  .............…..% 

Kalmar mrożony  1 000 kg  .............…..% 

Owoce morza  150 kg  .............…..% 

Omułki bez 

skorupki 
 150 kg 

 .............…..% 

Omułki w skorupce   100 kg  .............…..% 

Krewetki 

koktajlowe 
 200 kg 

 .............…..% 

Stynki drobnej 

mrożonej 
 1 500 kg 

 .............…..% 

Stynki dużej  1 000 kg  .............…..% 

Witlinka 

patroszonego 
 200 kg 

 .............…..% 

Gromadnika  300 kg  .............…..% 

Dobijaka  100 kg  .............…..% 

Sejry dorosłej  300 kg  .............…..% 

Sercówki  50 kg  .............…..% 

Ochotki mrożonej  300 kg  .............…..% 

Wodzienia 

mrożonego 
 300 kg 

 .............…..% 

Lasonoga całego 

mrożonego 
 1 200 kg 

 .............…..% 

Solowca 

mrożonego 
 700 kg 

 .............…..% 
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Kryla drobnego 

mrożonego 
 760 kg 

 .............…..% 

Kryla grubego 

mrożonego 
 750 kg 

 .............…..% 

Oczlika cyklop 

mrożonego 
 500 kg 

 .............…..% 

Plankton czerwony 

mrożony 
 389 kg 

 .............…..% 

 
CZAS DOSTAWY JEDNORAZOWEJ 

3 dni* 2 dni* 1 dzień* 

   

 
2.6.5. Cześć 5: Oferuję(emy)  Dostawę ziaren i płatków  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 5  

Opis produktu 

A B C D 

Cena 
jednostkowa 

(za 1 kg) 
brutto 

Prognozowa Ilość  

Razem Brutto  
 

(AxB) 

W tym podatek 
VAT 

Groch – w tym 

80 kg grochu 

niełuskanego i 

40 kg 

łuskanego 

 120 kg  

  
.............…..% 

Orzechy 

arachidowe 
 140 kg 

  
.............…..% 

Słonecznik 

niełuskany 
 90 kg 

  
.............…..% 

Ziarna 

siemienia 

lnianego 

 200 kg 

  
.............…..% 

Orzechy 

laskowe 
 85 kg 

  
 

.............…..% 

Kanaru  120 kg 
  

.............…..% 

Prosa  140 kg 
  

.............…..% 
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Konopi  90 kg 
  

.............…..% 

Wyki ptasiej  70 kg 
  

.............…..% 

Gryki  75 kg 
  

.............…..% 

Owsa 

bezłuskowego 
 140 kg 

  
.............…..% 

Pestki dyni 

niełuskane 
 60 kg 

  
.............…..% 

Pestki dyni 

łuskanej  
 15 kg 

 ............…..% 

Kukurydza 

ziarno w tym 

2.000 kg ziaren 

mielonych w 

formie mącznej 

 2500 kg 

 ............…..% 

Owies – w tym 

220 kg owsa 

gniecionego  

 300 kg 

 ............…..% 

Jęczmień  30 kg  ............…..% 

Pszenica  30 kg  ............…..% 

Płatki 

jęczmienne  
 200 kg 

 ............…..% 

Płatki owsiane  700 kg  ............…..% 

Otręby pszenne   1300 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. 

 

 
2.6.6. Cześć 6: Oferuję(emy) Dostawę bezkręgowców za nw. Cenę, oraz deklaruję(emy) 

nw. czas dostawy jednorazowej służący do oceny mojej(naszej) oferty w ustalonych 
przez zamawiającego kryteriach oceny: 



  MOZ.DA.2510.8.2020 

         

              8 

 
CENA OFERTY DLA CZĘŚCI 6 

Opis produktu 

A B C D 

Cena 
jednostkowa 

(za 1 litr ) 
brutto 

Prognozowa Ilość  

Razem Brutto  
 

(AxB) 

W tym podatek 
VAT 

Larwy mącznika  500  l  
  

.............…..% 

Larwy 

drewnojada 
 200  l 

 .............…..% 

Świerszcze 

(gatunek 

bananowy lub 

domowy ) 

 120  l  

 .............…..% 

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. 

 
 

1.1.  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli Wykonawca nie wypełni tabeli, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie będzie realizować 
zamówienia przy udziale podwykonawców. 
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1.2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 
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 

 

                                                 
1 

Rozporządzenie 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


