AD.262.3.5.2017

Załącznik nr 1 do SIWZ /
Załącznik nr 2 do wzoru umowy

FORMULARZ OFERTOWY
1. Wykonawca:
Nazwa:

___________________________________________________________

Adres siedziby: _ ____________________________________________________
Adres do korespondencji: ______________________________________________
Nr NIP : ____________________________ Regon: _________________________
Nr tel.: _____________________________ Nr faksu: ________________________
Adres e-mail: ________________________
2. Przedmiot zamówienia publicznego:

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym składamy ofertę na:
„Dostawa węgla kamiennego typu groszek do kotłowni w Zespole Szkół Rolniczych im.
Stefanii Karpowicz w Krzyżewie”
3. Oferowana cena zamówienia:

Zobowiązuję/my się dostarczyć opisany przedmiot zamówienia za kwotę:
cena netto 1 tony węgla.................................................................................................... PLN,
(słownie: ……………………………………………………………………………………….)
Podatek VAT ............... % ...........................................................................................PLN
cena brutto 1 tony węgla.............................................................................................. PLN,
(słownie: ....................................................................................................................)
Wartość zamówienia brutto……………………………………………………PLN
(słownie: .........................................................................................................................)

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie:
umowy do 31 grudnia 2017r. zgodnie z harmonogramem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

do
do
do
do
do
do
do

01.10.2017r.
01.11.2017r.
01.12.2017r.
01.01.2018r.
01.02.2018r.
01.03.2018r.
01.04.2018r.

30
30
30
30
30
30
30

ton,
ton,
ton,
ton,
ton,
ton,
ton,

od dnia podpisania

8. do 01.11.2018r.
30 ton,
9. do 01.12.2018r.
30 ton.
Razem
270 ton.
4.
5.
6.

7.
8.

Oświadczam, że składana oferta jest ważna przez cały okres związania ofertą, tj. 30 dni

licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Oświadczam, że składana oferta jest zgodna z warunkami i treścią specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Oświadczam, że akceptuję wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ i w
przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i
miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminach określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wyrażam zgodę na warunki płatności określone we wzorze umowy, stanowiącym
Załącznik nr 2 do SIWZ.

9. Informacje dotyczące podwykonawców:
Lp.

Części zamówienia, których wykonanie
zamierza się powierzyć podwykonawcom

Nazwy (firmy) podwykonawców

1.
2.

10. Wykaz załączników do formularza ofertowego:
1)

_________________________________________________________________

2)

_______________________________________________________________

3)
4)
5)
12. Informacja dotycząca liczby stron oferty oraz liczby załączników:
- oferta zawiera ______ stron, w tym ________ załączników.

Podpis osoby/osób uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy
(podpis opatrzony imienna pieczęcią lub czytelny
podpis składający się z imienia i naz

