(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na ogłoszenie na zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Dostawa i sprzedaż węgla,
miału oraz ekogroszku do ogrzewania obiektów z terenu Gminy Kawęczyn” oferujemy
wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

CAŁKOWITA CENA OFERTOWA za wykonania DOSTAWY
....................................................................................................................................... zł brutto
słownie złotych brutto: ............................................... .........................................................................
Cena zawiera podatek VAT, w wysokości ………%.
......................................................................... zł VAT
.........................................................................zł netto
Cena netto /
tona

Cena brutto /
tona

Ilość ton:

Węgiel

3

Miał

150,5

Ekogroszek

2

Podatek VAT

Cena łączna
brutto

Razem
( tj. całkowita cena ofertowa za wykonanie zamówienia stanowiąca sumę łącznej
ceny brutto za 3 t węgla + łącznej ceny brutto za 150,5 t miału + łącznej ceny
brutto za 2 t ekogroszku )

1. Oświadczamy, że:
a) otrzymaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty i realizacji zamówienia.
b) zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i załącznikami stanowiącymi jej integralna całość
oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
c) zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
Oferty do zawarcia umowy na określonych w tej umowie warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
d) akceptujemy warunki płatności, określone przez Zamawiającego w projekcie umowy.
2. Ofertę niniejszą składamy na ………….. kolejno ponumerowanych stronach.
3. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralna część są :
1) ………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………

1

4) ………………………………………………………………………………………………
5) ………………………………………………………………………………………………
6) ………………………………………………………………………………………………
Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:
Imię i nazwisko…………………………………………………..
Telefon………………………………………………………
E-mail………………………………………………………………..

........................, dn. .........................
* niepotrzebne skreślić

………………………………………………….
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji
Wykonawcy)
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Załącznik nr 1

_____________________________________
(pieczęć firmowa oferenta)

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Z TREŚCI ART. 22 USTAWY Z DNIA 29
STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Będąc należycie upoważnionym/i do działania w imieniu i reprezentowania oferenta, oświadczam/y,
że spełnione zostały warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. :

„ Dostawa i sprzedaż węgla, miału oraz ekogroszku do ogrzewania obiektów z terenu
Gminy Kawęczyn ”
na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
907 z późn. zm.).

o ś w i a d c z a m, że:
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich pos iadania;
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

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

...................................
(podpis)
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Załącznik nr 2

_____________________________________
(pieczęć firmowa oferenta)

OŚWIADCZENIE
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP
Będąc należycie upoważnionym/i do działania w imieniu i reprezentowania oferenta, oświadczam/y,
że spełnione zostały warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. :

„ Dostawa i sprzedaż węgla, miału oraz ekogroszku do ogrzewania obiektów z terenu
Gminy Kawęczyn ”
na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
907 z późn. zm.).

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

...................................
(podpis)
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