załącznik nr 1 do SIWZ

Wzór Formularza ofertowego
( w przypadku oferty wspólnej składają łącznie wsyscy Partnerzy)
...............................................
Miejsce i data sporządzenia

FORMULARZ OFERTOWY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Na:
Dostawę węgla do Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie - Wsi”
Opis : …………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………………….
( wyszczególnić zakres )

1. Zamawiający:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CHRÓŚCINIE – WSI
CHRÓŚCIN 50 , 98-430 BOLESŁAWIEC

2. Wykonawca …………………………………………………………………………………
(nazwa wykonawcy winna być zgodna z wpisem do rejestru lub nazwą
w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Lp.
Partner nr 1
Partner nr 2
Partner nr 3

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

3. Osoba uprawniona do kontaktów:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

4. Ja (my)* niżej podpisany (i) oświadczam (my)* , że :
1) Zapoznałem (liśmy)* się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) Akceptuję (emy)* w pełni bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia SIWZ dla
niniejszego zamówienia, wyjaśnień do tej SIWZ oraz zmian tej SIWZ,
3) Gwarantuję (emy)* wykonanie zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz
jej zmianami,
4) Cena mojej (naszej)* oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi :
(na potrzeby oceny ofert należy wyliczyć cenę za całość zamówienia rozumianą jako iloczyn - ceny
za 1 tonę opału tj.: węgiel Eko-groszek x 260 ton.
netto …………………… PLN - słownie - ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
podatek od towarów i usług ……………………………………………………………………
brutto …………………..PLN – słownie - …………………………………………………….
w tym za 1 tonę opału (węgiel Eko-groszek workowany)
netto …………………… PLN - słownie - ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
podatek od towarów i usług ……………………………………………………………………
brutto …………………..PLN – słownie - …………………………………………………….
5)
6)
7)
8)
9)

Oferowany czas dostawy ........ dni roboczych,
Oferowany termin płatności ........ dni
Niniejsza oferta jest ważna przez ……….. dni to jest do dnia …………….………..,
Wykonamy zamówienie w terminie ..............………………...................... .
Składam (amy)* niniejszą ofertę (we własnym imieniu) / (jako Wykonawcy wspólnie ubiegający

się o udzielenie zamówienia)*. Ponadto oświadczam (amy)*, iż będę (dziemy)* odpowiadać
solidarnie za realizację niniejszego zamówienia .
10) akceptuję (emy)* warunki przedstawionej w specyfikacji umowy i w przypadku wyboru mojej
(naszej)* oferty zobowiązuję (emy)* się do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Podpisy:
Lp

Nazwa wykonawcy
(Partnera)

Nazwisko i imię
osoby upoważnionej
do podpisania
niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy
(Partnera)

Podpis osoby
upoważnionej do
podpisania
niniejszej oferty
w imieniu
Wykonawcy
(Partnera)

Pieczęć
Wykonawcy
(Partnera)

Miejscowość
i data

