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Załącznik nr 1 

 

 

Formularz oferty 

 

 Nawiązując do ogłoszenia/zaproszenia z dnia 11.02.2021 deklaruję/-emy udział w zapytaniu 

ofertowym DUR 226-1/2021 i oferuję/-emy wykonanie dostawy miału węglowego w ilości 5000 Mg 

loco plac składowy przedsiębiorstwa ul Mickiewicza 54 w Mońkach 

 

1. Wartość ofertowa netto: …………………………………………………… zł 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………………………………………………) 

Należny podatek VAT:   ……………………………………………………… zł 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………………………………………………) 

Wartość ofertowa brutto: …………………..……………………………… zł 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………………………………………………) 

W tym: 

 Jednostkowa cena miału węglowego: …………………………………………….. zł/Mg (netto) 

 Jednostkowy koszt transportu: …………………………………………………………zł/Mg (netto) 

 

2. Termin realizacji ……………………………………………………………………………………………….. 

3. Termin płatności: 60 dni 

4. Oświadczam że: 

 jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi, 

 posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia, 

 dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i 

technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, 

 znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia• prowadzę 

Oferent  Zamawiający 
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działalność w zakresie prac będących przedmiotem zamówienia przez okres nie 

krótszy niż 3 lata. 
 

5. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni 

6. Oświadczam, że przyjmuję bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia zapisów 

projektowanej umowy do wykonania zamówienia. 

7. Gwarantuję niezmienność ceny miału węglowego w okresie realizacji zamówienia. 

8. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez 

zastrzeżeń oraz, że zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty 

9. Integralnymi składnikami niniejszej oferty są następujące załączniki: 
 

1)  ...................................................................................................... - strona ........  

2)  ...................................................................................................... - strona ........  

3)  ...................................................................................................... - strona ........  

4)  ...................................................................................................... - strona ........  

5)  ...................................................................................................... - strona ........  

6)  ...................................................................................................... - strona ........  

7)  ...................................................................................................... - strona ........  

8)  ...................................................................................................... - strona ........  

9)  ...................................................................................................... - strona ........  

10)  .................................................................................................... - strona ........  

11)  .................................................................................................... - strona ........  

12)  .................................................................................................... - strona ........  

13)  .................................................................................................... - strona ........  

14)  .................................................................................................... - strona ........  

15)  .................................................................................................... - strona ........  

 

 

Oferta składa się z ............ kolejno ponumerowanych stron. 
 
 
 
 

 

……………………………………….  ………………………………………. 

miejscowość, data  podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
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