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Formularz ofertowy  

na wykonanie zamówienia pod nazwą: 

„Sukcesywne dostawy wina dla potrzeb obiektów Elbest sp. z o.o.” 

 

 

1. DANE WYKONAWCY 

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

Adres              ……………………………………………………………………………………………… 

  NIP             ……………………………………………………………………………………………… 

  REGON             ……………………………………………………………………………………………… 

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

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

 Dane kontaktowe osoby upoważnionej przez Wykonawcę do składania oferty i uczestnictwa w negocjacjach 

i/lub składania Oferty w aukcji elektronicznej: 

  Imię i nazwisko:  ........................................................................ 

  Numer telefonu:  ........................................................................ 

  Adres e-mail:  .........................................................................  

2. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

  Nazwa  Elbest sp. z o.o.  

  Adres   ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów  

  NIP  7691949726, 

  REGON  592141800 

     e-mail         elbest@elbest.pl   

 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udziału w postępowaniu i informacjami zawartymi 

w SWZ i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi  

w SWZ oraz Arkuszu Cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego,  za łączną kwotę: 

w zakresie części I: ………….………………….………... zł netto,   

(słownie:……………………………………………………………………………………………..………………..),  

W zakresie części II: ………….………………….………... zł netto,   

(słownie:……………………………………………………………………………………………..………………..),  

w cenach jednostkowych wyszczególnionych w Arkuszu Cenowym. 

Do oferowanych cen netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w dniu wystawienia 

faktury przepisami. 
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4. Oświadczamy, że: 

a) oferowana przez nas cena wykonania Przedmiotu Zamówienia, wymieniona w pkt. 3, uwzględnia 

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

obowiązującymi przepisami i normami, a także zgodnie z naszym doświadczeniem i wiedzą techniczną, 

a) Oferowany przez nas termin realizacji Zamówień jednostkowych wynosi do 48 godzin od chwi li 

złożenia Zamówienia Jednostkowego, przy czym Dostawy realizowane będą w godzinach 

uzgodnionych z Zamawiającym, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy, 

b) będziemy realizować dostawy Przedmiotu Zamówienia bez określonego minimum logistycznego/  

z minimum logistycznym wynoszącym ........... (maksymalnie 300 zł)1, 

c) ceny określone w niniejszej ofercie będą obowiązywać przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia 

zawarcia Umowy; po upływie pierwszych i każdych kolejnych 6 miesięcy obowiązywania Umowy, na 

wniosek Wykonawcy/Zamawiającego złożony z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem,  

w drodze obustronnego porozumienia, ceny przedstawione w Ofercie Wykonawcy mogą ulec zmianie 

na zasadach określonych w Projekcie Umowy. W przypadku, w którym strony nie dojdą do 

porozumienia w zakresie zmiany cen w danym okresie, w rozliczeniach pomiędzy Stronami obowiązuje 

dotychczasowy cennik, a każda ze stron może rozwiązać Umowę na podstawie oświadczenia  

o wypowiedzeniu Umowy, zgodnie z Umową. Zmiana cennika – w przypadku jej zaakceptowania przez 

każdą ze Stron -wymaga formy aneksu, 

d) oferujemy ....... % rabatu na inne wina będące w stałej ofercie, a nieobjęte postępowaniem zakupowym, 

e) oferowany przez nas termin płatności wynosi 21/302 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego    

prawidłowo wystawionej faktury, 

f) jesteśmy/ nie jesteśmy 3 czynnym podatnikiem VAT, 

g) rachunek bankowy wskazany w fakturze jest / nie  jest4  rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu 

przepisów Prawa bankowego, dla którego prowadzony jest rachunek VAT, 

h) posiadamy/ nie posiadamy5 status/u 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.); 

i) oferta jest dla nas wiążąca przez okres 90 dni od daty upływu terminu składania ofert, 

j) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania Umowy na warunkach określonych 

w projekcie Umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

k) 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.elbest.pl/pl/regulacje-zakupowe, 

l) 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 

                                                           
1 Zamówienia pełnokartonowe, w ilościach równych wielokrotności butelek w opakowaniu zbiorczym (kartonie) 6 lub 12 szt./ 
karton 
2 Niewłaściwe skreślić 
3 Niewłaściwe skreślić 
4 Niewłaściwe skreślić 
5 Niewłaściwe skreślić 
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rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, mających zastosowanie i chroniło prawa osób, 

których dane dotyczą,  

m) 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,  

n) 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,  

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

z prowadzonym postępowaniem niepublicznym nr PFZ-06-2022.  

5. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty jest: 

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ, 

2) Arkusz Cenowy, 

3) aktualne dokumenty rejestrowe Wykonawcy w postaci odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub 

wydruku ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG) lub adres strony internetowej, pod którym dokumentacja rejestrowa 

dostępna jest do pobrania w formie elektronicznej, 

4) próbki win, 

5) Kopię aktualnego zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% 

alkoholu, wydanego przez marszałka województwa zgodnie z art. 9 ustawy z dn. 26.10.1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 1982 Nr 35 poz. 230 z późn. 

zm.), 

6) pełnomocnictwo do podpisania oferty, w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie 

do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych firmy. 

 

 

 

 

………………………………………….. 
(podpis osoby uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 



Lp. rodzaj wina kraj pochodzenia szczep wina smak kolor
typ 

opakowania
pojemność

Cena jednostkowa 

netto  w 

preferowanym  

przedziale cenowym

Szacunkowa 

ilość w okresie           

12 miesięcy              

(szt.)

Cena 

jednostkowa 

netto

[zł]

Wartość netto 

[JxK]

[zł]

1. Włochy PROSECCO,  Apelacja DOC. wytrawne białe szkło 0,75 L 25,00 zł - 30,00 zł 200

2. Włochy PROSECCO, Apelacja DOC. wytrawne białe szkło 0,2 L 8,00 zł -    14,00 zł 150

3. Hiszpana CAVA, Apelacja DO wytrawne białe szkło 0,75 L 25,00 zł - 30,00 zł 130

1.
Chile/Francja

/Hiszpania

SAUVIGNON 

BLANC/CHARDONNAY

/VERDEJO

wytrawne białe szkło 0,75 L 22,00 zł - 30,00 zł 400

2. Niemcy RIESLING wytrawne białe szkło 0,75 L 22,00 zł - 30,00 zł 250

3. Włochy PINOT GRIGIO wytrawne białe szkło 0,75 L 22,00 zł - 30,00 zł 300

1. Włochy
PRIMITIVO/               

MONTEPULCIANO
wytrawne czerwone szkło 0,75 L 22,00 zł - 30,00 zł 450

2.
Australia/Chile/

Francja

SHIRAZ/SYRAH/    GRENACHE/

MERLOT, CARMENERE
wytrawne czerwone szkło 0,75 L 22,00 zł - 30,00 zł 450

3. Hiszpania TEMPRANILLO wytrawne czerwone szkło 0,75 L 22,00 zł - 30,00 zł 450

1. półsłodkie czerwone szkło 0,75 L 18,00 zł - 25,00 zł 50

2. półsłodkie białe szkło 0,75 L 18,00 zł - 25,00 zł 50

Znak sprawy: ELST/PFZ/272-17/2022.PFZ-06-2022.IW

SUKCESYWNE DOSTAWY WINA DO OBIEKTÓW ELBEST HOTELS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ARKUSZ CENOWY

WINA MUSUJĄCE

WINA BIAŁE

WINA CZERWONE

Część I - wina do tzw. karty win

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

WINA 

PÓŁSŁODKE  

BIAŁE I 

CZERWONE                     
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Lp. rodzaj wina kraj pochodzenia szczep wina smak kolor
typ 

opakowania
pojemność

Cena jednostkowa 

netto  w 

preferowanym  

przedziale cenowym

Szacunkowa 

ilość w okresie           

12 miesięcy              

(szt.)

Cena 

jednostkowa 

netto

[zł]

Wartość netto 

[JxK]

[zł]

WINA MUSUJĄCE

1.  półwytrawne czerwone szkło 0,75 L 18,00 zł - 25,00 zł 50

2.  półwytrawne białe szkło 0,75 L 18,00 zł - 25,00 zł 50

1.
WINA BIAŁE                             

TYPU: HOUSE

RPA/Chile/Australia/USA/ 

Hiszpania/Włochy/   

Franacja/ Gruzja

Chenin Blanc, Sauvignon 

Blanc, Chardonnay, Pinot 

Grigio, Verdejo, Rkatsiteli

wytrawne białe szkło 0,75 L do 18,00 zł 1000

2.

WINA 

CZERWONE                              

TYPU: HOUSE

RPA/Chile/Australia/USA/  

Hiszpania/Francja/Gruzja

/Włochy

SHIRAZ/SYRAH/ 

SAPERAVI/Cabernt 

Sauvignon/Grenache

wytrawne czerwone szkło 0,75 L              do 18,00 zł 1500

…………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i składania 

oświadczeń woli w jego imieniu)

wartość łączna netto

wartość łączna netto

WINA 

PÓŁWYTRAWNE  

BIAŁE I 

CZERWONE                     

Część II - wina typu house
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