
Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA
złożona w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na zakup i dostawę węgla kamiennego  dla potrzeb
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  w Czerwionce - Leszczynach

1. DANE WYKONAWCY:

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

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

Adres: ………………………………………………………………………………………………………. ..  

…………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: ….............................................................................................

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę:..........................................................

Uwaga:  W  przypadku  podpisania  Oferty  przez  Pełnomocnika,  do  oferty  należy  dołączyć  Oryginał
Pełnomocnictwa.

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 

e-mail…………....................................................................………….…

2. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonawca oferuje wykonanie zadania polegającego na dostawie węgla kamiennego  dla potrzeb Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej  w Czerwionce - Leszczynach

3. CENA OFERTOWA:

a) Wykonawca oferuje realizację przedmiotu zamówienia za  szacunkową cenę brutto: ........PLN

Słownie: ….........................................................................................................................................................
( Eko groszek w ilości  ok. 70 ton)
wg poniższego wyliczenia:

nazwa Cena jednostkowa  
netto ( zł )

Ilość Łączna wartość
netto ( zł )

Eko groszek 

70 t 

Cena Jednostkowa 
brutto ( zł )

Ilość Łączna wartość
brutto ( zł )

70 t



b) Wykonawca oferuje realizację przedmiotu zamówienia za  szacunkową cenę brutto: ........PLN

Słownie: ….........................................................................................................................................................
( Eko groszek workowany w ilości  ok. 11 ton)
wg poniższego wyliczenia:

nazwa Cena jednostkowa  
netto ( zł )

Ilość Łączna wartość
netto ( zł )

Eko  groszek
workowany

11 t 

Cena Jednostkowa 
brutto ( zł )

Ilość Łączna wartość
brutto ( zł )

11 t

4. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
Wykonawca oświadcza, iż:
1) zobowiązuje się zrealizować indywidualne potrzeby Zamawiającego;
2)  zobowiązuje  się   dotrzymać wymaganego terminu  realizacji  zamówienia,  tj.  do  3  dni  licząc  od dnia
złożenia zamówienia.
3) zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do budynków Zamawiającego wymienionych w Zapytaniu
ofertowym;
4) zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do niektórych lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego
samochodem o ładowności do 1,5t;
5) zobowiązuje się dostarczyć świadectwo jakości wraz z z dostawą przedmiotu zamówienia;
6) zamówienie zostanie zrealizowane w okresie od  19.04.2022r. do 31.12.2022r.;
7) pozostanie związany niniejszą ofertą na okres  30 dni licząc od dnia otwarcia ofert;
8) akceptuje zasady zapłaty za zrealizowanie zamówienia, które następować będzie na zasadach opisanych
w Zapytaniu ofertowym i projekcie Umowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury;
9) w przypadku wyboru  Oferty Wykonawcy,  zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i  terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. ZAŁĄCZNIKI:

Integralną część Oferty stanowią następujące dokumenty:
1) …..................................................................................
2) ......................................................................................
3) …..................................................................................

.......................................................                                               ...............................................................
                  pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

       


