FORMULARZ OFERTY CENOWEJ
Załącznik ofertowy
DANE OFERENTA
Pełna nazwa Dostawcy
Przedstawiciel (podać imię i nazwisko):
Adres:
Nr telefonu:
Nr faksu:
e-mail:
NIP:
REGON:

PRZEDMIOT OFERTY
Oferta dotyczy przetargu nieograniczonegoGPK.0272.6.2017R
sygnatura akt:
Ogłoszonego przez:
Gminę Domanice, Domanice 52,08-113 Domanice
Na dostawę:
Węgla i miału węglowego

1.OFEROWANA CENA NA DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO
Nazwa Dostawcy

Jednostka miary
tona

Cena
netto
1 tony

Wartość
netto

Podatek
%VAT

kwota

Wartość
brutto

Dostawa miału
węglowego I
wartość energetyczna

.............................. kJ/kg

zawartość siarki

................................ %

2.OFEROWANA CENA NA DOSTAWĘ WĘGLA GROSZKU
Nazwa Dostawcy

Jednostka miary
tona

Cena
netto
1 tony

Dostawa WĘGLA
GROSZKU
wartość energetyczna

.............................. kJ/kg

zawartość siarki

................................ %

1

Wartość
netto

Podatek
%VAT

kwota

Wartość
brutto

OFEROWANA CENA NA DOSTAWĘ WĘGLA EKOGROSZKU
Nazwa Dostawcy

Jednostka miary
tona

Cena
netto
1 tony

Wartość
netto

Podatek
%VAT

kwota

Wartość
brutto

Dostawa węgla
ekogroszek
wartość energetyczna

.............................. kJ/kg

zawartość siarki

................................ %

OGÓŁEM wartość pozycji nr 1 +2 + 3
Słownie ;
Wartość netto………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wartość brutto……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
IV.TERMINY
Termin wykonania:

31.10.2017

V. FORMA WPŁATY WADIUM
Data i forma wpłaty wadium:
nr konta bankowego do zwrotu wadium
1.

Zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz postanowieniami umowy i przyjmujemy
je bez zastrzeżeń, a w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie z
projektem i na warunkach określonych przez Zamawiającego.
2. Czujemy się związanymi ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Oferujemy
wykonanie
dostaw
objętych
zamówieniem,
których
rodzaj
jest
zgodny
z przedmiotem zamówienia wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4.Zobowiązujemy się wykonać zamówienie sukcesywnie w terminie
etap I - obejmuje 40 % całości dostawy miału węglowego i węgla , realizacja w terminie do 20.11.2017.
etap I I - obejmuje 60 % całości dostawy miału węglowego i węgla , realizacja w terminie do 30.01.2018r
loco kotłownie przy Gimnazjum w Domanicach-Kolonii, Olszycu Szlacheckim, Urzędzie Gminy Domanice
5.Informujemy, iż na stronach od ………………. do znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
6.Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia składamy ze świadomością
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu korzyści majątkowych.

...................................... dnia .....................................

...........................................................................
podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/
uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania
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Dostawcy i składania oświadczenia woli w jego imieniu)
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