
Zmiana  dotycząca przetargu „Dostawa artykułów spożywczych w grupie nabiał” do stołówki 
Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu 

 
. 
 
Jest w SIWZ 
 
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem i dostawą przedmiotu zamówienia. 
2. Cena ofertowa musi być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. 
3. Wykonawcy w Formularzu Cenowym – załącznik Nr 1A – określają ceny za wszystkie elementy zamówienia. 
4. W Formularzu Cenowym Wykonawca poda wartość netto, kwotę podatku VAT i wartość brutto zamówienia, wynikającą z 
obliczenia poszczególnych pozycji ujętych w zestawieniu asortymentowo-ilościowym stanowiącym Załącznik Nr 1 i Nr 1A. 
5. Wykonawca wpisze ceny jednostkowe netto w Załączniku Nr 1A, następnie pomnoży przez ilość (kg lub sztuki) i obliczy 
wartość netto dla każdej pozycji asortymentowej w ramach zakresu minimalnego i maksymalnego, kwotę podatku VAT, 
którą zsumuje z wartością netto i wpisze wartość brutto dla zakresu minimalnego i maksymalnego. 
6. W celu zapewnienia porównywalności ofert cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich pozycji "Formularza 
cenowego" w ramach zakresu maksymalnego. 
7. Jeżeli ilość zamawianego asortymentu będzie mniejsza od ilości maksymalnej określonej w zestawieniu asortymentowo-
ilościowym to wynagrodzenie będzie proporcjonalnie mniejsze. 
 
Ma być w SIWZ 
 
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem i dostawą przedmiotu zamówienia. 
2. Cena ofertowa musi być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. 
3. Wykonawcy w Formularzu Cenowym – załącznik Nr 1A – określają ceny za wszystkie elementy zamówienia. 
 
4. W Formularzu Cenowym Wykonawca poda wartość netto, kwotę podatku VAT i wartość brutto zamówienia, wynikającą z 
obliczenia poszczególnych pozycji ujętych w zestawieniu asortymentowo-ilościowym stanowiącym Załącznik Nr 1 i Nr 1A. 
 
5. Wykonawca wpisze ceny jednostkowe netto w Załączniku Nr 1A, następnie pomnoży przez ilość (kg lub sztuki) i 
obliczy wartość netto dla każdej pozycji asortymentowej w ramach zakresu podanego na załączniku, kwotę podatku 
VAT, którą zsumuje z wartością netto i wpisze wartość brutto. 
 
6. W celu zapewnienia porównywalności ofert cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich pozycji "Formularza 
cenowego". 
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