
ZAŁĄCZNIK NR 1
FORMULARZ OFERTOWY

….......................................... Miejscowość i data ….......................
(pieczęć adresowa oferenta)

znak sprawy:SPZ.361.1.1.2015

W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym na:

Zakup i dostawy brykietu drzewnego oraz drewna opałowego 
dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku Przatówek 1, 98-240 Szadek.

Składamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie
zgodnie  ze  wszystkimi  warunkami  zawartymi  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia, oraz informujemy, że:

1. akceptujemy  w  całości  wszystkie  warunki  zawarte  w  dokumentacji
przetargowej, a w szczególności akceptujemy warunki określone w projekcie
umowy, stanowiącym załącznik 5 do SIWZ.

2. oświadczamy,  że  spełniamy  warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz
przedłożyliśmy  wymagane  dokumenty  potwierdzające  spełnienie  tych
warunków,

3. oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie
na stronach nr od .................  do ...............  -  niniejsza oferta oraz wszelkie
załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej
konkurencji,

4. oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w okresie obowiązywania umowy
przy  niezmiennej  oferowanej  cenie  jednostkowej  wymienionego  niżej
asortymentu poza okolicznością przewidzianą w § 1 pkt. 4a

FORMULARZ OFERTY ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ



Część  I

L.p Nazwa 
asortymentu

Szacunkowe 
zapotrzebowanie na
artykuł w okresie 
trwania umowy

Cena 
netto
za tonę

VAT 
%

Cena 
brutto
za tonę

Wartość netto
za 125 ton

Wartość 
brutto
za 125 ton

1 Brykiet 
drzewny

125 ton

Cena oferty netto słownie.............................................................................................................
…..................................................................................................................................................
Podatek VAT................................................................................................................................

Cena oferty brutto słownie.......................................................................................................................
…................................................................................................................................................

5. Do niniejszej oferty załączamy oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ.

       ................................................................

                                                                              Czytelny podpis upoważn. Przedst. Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ



Część II

L.p Nazwa 
asortymentu

Szacunkowe 
zapotrzebowanie na 
artykuł w okresie trwania
umowy

Cena 
netto
za m. p.

VAT 
%

Cena 
brutto
za m. p.

Wartość netto
za 160 m. p.

Wartość 
brutto
za 160 m. p.

1 Drewno 
opałowe 
twarde 

160 m przest.

Cena oferty netto słownie.............................................................................................................
…..................................................................................................................................................
Podatek VAT................................................................................................................................

Cena oferty brutto słownie......................................................................................................................
…................................................................................................................................................

5. Do niniejszej oferty załączamy oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ.

       ................................................................
        Czytelny podpis upoważn. Przedst. Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ


	…................................................................................................................................................
	…................................................................................................................................................

