Załącznik nr 1 do SIWZ
OFERTA
Nazwa i siedziba Wykonawcy .............................................................................................................
adres .....................................................................................................................................................
Województwo ......................................................... Powiat ................................................................
REGON....................................................... NIP .................................................................................
Tel. ................................................................... Fax .............................................................................
Zamawiający : Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Kiełczygłowie, 98-358 Kiełczygłów
ul. Tysiąclecia 8.
Odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu określonych o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r . –
Prawo zamówień publicznych oraz ustaleń Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
polegające na :
„Dostawie opału dla : Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Kiełczygłowie na rok 2014” .
Asortyment:
- 130 ton węgiel kamienny energetyczny EKO- groszek „EKORET”
1. Oferujemy dostawę opału w zakresie określonym w pkt. I SIWZ za cenę wraz z kosztami
transportu i podatkiem Vat / :
A/ węgiel kamienny energetyczny EKO-groszek „EKORET” w cenie za 1 tonę
....................................... zł
słownie
.........................................................................................................................................................
2. Wyliczenie wartości całego zamówienia:

LP. Rodzaj asortymentu

Ilość zamówienia

1. węgiel kamienny
energetyczny
sortyment EKOgroszek „EKORET”

130 ton

Ogółem

Cena za 1 tonę (brutto) RAZEM
(ilość x cena

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

3. Jakość opału potwierdzona certyfikatami wystawionymi przez kopalnię.
Cena oferowana węgla kamiennego energetycznego EKO-groszku traktowana jest jako
ostateczna cena i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.

4. Zobowiązujemy się rozpocząć dostawy opału z dniem podpisania umowy tj. w terminie
ustalonym w SIWZ.
5. Zobowiązujemy się do nie zlecania dostaw będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
innym dostawcom
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami SIWZ na dostawę węgla kamiennego
energetycznego sortyment EKO-groszku „EKORET” dla Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w
Kiełczygłowie na rok 2014, akceptujemy je bez zastrzeżeń oraz przyjmujemy do realizacji w
całości.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą w okresie wskazanym w
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
8. Oświadczamy, że w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy w
terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie
później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą
9. Oświadczamy, że przyjmujemy postanowienia wzoru umowy stanowiącej integralną część
SIWZ na dostawę opału dla Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kiełczygłowie i zobowiązujemy
się do zawarcia umowy w treści wynikającej z tego wzoru umowy jak i z postanowień
10. Zobowiązujemy się wykonać w trakcie realizacji umowy obowiązki wynikające ze SIWZ
11. Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z
wymogami ustawowymi , posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania niniejszego
zamówienia, posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny,
a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
12. Na .......... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
.........................................................
.........................................................
.........................................................
Uprawniony przedstawiciel oferenta
(podpis i pieczęć)

..............................................................
(miejscowość i data)

