
oznaczenie sprawy: MZŻ/A/262/1/13 FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 2a do specyfikacji

 istotnych  warunków zamówienia

Lp. Wyszczególnienie j.m. Ilość

Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość netto 

Stawka 

podatku 

VAT %

Wartość podatku VAT Wartość łączna brutto w zł

1 2 3 4 5 6=4*5 7 8 = 6*7 9= 6+8

1

Jaja kurze świeże chowu ściółowego, klasa jakosciowa A, kategoria 

wagowa L (> 63g do 73g<) wg Polskich Norm. Jaja bez 

zanieczyszczeń, uszkodzeń mechanicznych, 1 opakowanie 

maksimum 30 sztuk.

szt. 96 500

2 Jaja przepiórcze świeże klasy A szt. 270

(miejscowość i data)

Wartość podatku VAT ………………………………………………………………. Zł (słownie ………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………zł)

Wartość oferty brutto ………………………………………………………………. Zł (słownie ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………zł)

Oświadczamy, że:

1. Przedmiot zamówienia (jaja kurze i jaja przepiórcze) jest wytworzony, zapakowany, oznakowany oraz dostarczany zgodnie normami i przepisami zawartymi w: Ustawie z dnia 25 .08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. (Dz. 

U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z późniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16.12.2005r o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 127 z późniejszymi zmianami) , Rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 

dnia 10. 07. 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych(Dz. U. z 2007r. Nr 137, poz. 966 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 589/2008 z dnia 23. 06. 2008r.,

2. Jaja kurze spełniają wymagania  stawiane przez Zamawiającego: jaja chowu ściółkowego, które są zgodne z klasą jakościową A, jaja kurze kategorii wagowe L (jaja duże o wadze 63 g do 72,9g) zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) 

Nr 589/2008 z dnia 23. 06. 2008r.,

3.  Opakowanie- wytłaczanki tekturowe, każde opakowanie zbiorcze powinno zawierać etykietę informacyjną zawierającą dane: nazwę i adres producenta, ilość sztuk, klasę jakości, klasyfikację wagową, datę przydatności do spożycia,

4. Transport - produkt będzie dostarczany specjalistycznym transportem (izotermicznym) przystosowanym do przewozu artykułów spożywczych utrzymującymi parametry dotyczace temperatury przechowywania produktów, z 

aktualnym zaświadczeniem o dopuszczeniu środka transportu do przewozu żywności

5.  Wymagane dokumenty - 

 •do każdej dostawy dołączony zostanie Handlowy Dokument Identyfikacyjny zgodnie z ustawą z dnia 16.12.2005 o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 2005 Nr 17, poz 127 z późniejszymi zmianami),

 • raz w miesiącu zaświadczenie lekarsko - weterynaryjne dla jaj konsumpcyjnych,

 • raz w miesiącu atest jakościowy,

 • raz na cztery miesiące aktualne badanie jaj w kierunku salmonelli,

Termin minimalnej trwałości 21 dni.        

Cechy dyskwalifikujące (wady):         

 •towar niezgodny z zamówieniem pod względem jakościowym i wagowym,      

 •brak oznakowania,         

 •skorupa uszkodzona, zabrudzona,         

 •obcy, nieswoisty zapach.        

Dostarczane jaja kurze i jaja przepiórcze przeznaczone do bezpośredniego spożycia odpowiadają wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 25 .08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. (Dz. U. Nr 136, poz. 1225 z późniejszymi 

zmianami).

…………………………….
Podpis Wykonawcy lub osoby(osób) upełnomocnionych do reprezentowania 

Wykonawcy

………………..……………………………………………..

Wartość oferty netto  ………………………………………………………………. Zł (słownie …………………………………………………………….….……………………………………………………………………………………zł)


