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Załącznik Nr 1 do SWZ 

 

………………………… 
Pieczęć Wykonawcy 

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWY MIAŁU WĘGLOWEGO 
Dane Wykonawcy: 

Nazwa Wykonawcy: 

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

Adres Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………

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

Numer telefonu / faksu: .……………………………………………………………….…… 

 

Przystępując do postępowania pn.: 

„Dostawy węgla kamiennego M II typ: 31.2, 32.1 dla Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Rapackiego 19a, 76-100 Sławno”, 

oferujemy dostawę miału węglowego wraz z transportem, franco plac składowy Kupującego 

zgodnie z parametrami i na warunkach zawartych w SWZ za cenę ( bez podatku VAT ): 
 

1.  

Partia dostaw Termin realizacji dostaw Planowana ilość [Mg] 

2022 rok 

I do 17-06-2022 300 
 

………..…… zł/Mg 

(słownie: ………………………………………………………..………………….…..) 

2.  

Partia dostaw Termin realizacji dostaw Planowana ilość [Mg] 

2022 rok 

II do 01-07-2022 300 
 

………..…… zł/Mg 

(słownie: ………………………………………………………..………………….…..) 

3.  

Partia dostaw Termin realizacji dostaw Planowana ilość [Mg] 

2022 rok 

III do 15-07-2022 400 
 

………..…… zł/Mg 

(słownie: ………………………………………………………..………………….…..) 

 

Do ww. cen jednostkowych netto dolicza się obowiązujący podatek VAT . 
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4. Nazwa producenta oferowanego węgla:  

 

…………………………………………………………. 

5. Oświadczamy, że powyższa cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia określone m.in. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia                    

i w załącznikach oraz wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej                       

i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ, w 

terminach wskazanych w harmonogramie dostaw. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami SWZ, w tym z projektem umowy 

i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do 

właściwego przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia. 

8. Oświadczamy, że jako Wykonawca niniejszego zamówienia jesteśmy w stanie zapewnić 

realizację dostaw w ilości i o parametrach jakościowych wymaganych przez 

Zamawiającego. 

9. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych                            

z należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                           

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

11. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu /jako uczestnik oferty 

wspólnej/. 

12. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego 

samego postępowania. 

13. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia 

umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

14. Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: (imię i nazwisko, nr tel., e-mail) 

 

…………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………………….… 

15. Oświadczamy, że bezwarunkowo wyrażamy zgodę na możliwość jednokrotnego 

wydłużenia przez Zamawiającego okresu związania ofertą, która przewidziana jest                

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

16. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

a) …………………………… 

b) …………………………… 

c) …………………………… 

d) …………………………… 

e) …………………………… 

f) …………………………… 

g) …………………………… 

h) ………………………..….. 

i) …………………………… 

j) …………………………… 

 

 

                                                                                

………………., dnia………………                    ……………………………................. 

                                                                                 /podpis osoby uprawnionej/ 
*) niepotrzebne - skreślić 


