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Załącznik nr 1 do SIWZ
ZP 1/2017
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. Chłopska 1
58-520 JANOWICE WIELKIE
FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................
Adres poczty elektronicznej: ……………………….................................................
……………………….................................................

Strona internetowa:

Dane dotyczące zamawiającego
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. CHŁOPSKA 1
58-520 JANOWICE WIELKIE
Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na zadanie:

SUKCESYWNE DOSTAWY PELLETU DRZEWNEGO
w okresie od lipca 2017 r do czerwca 2018 r
do kotłowni w Domu Pomocy Społecznej
ul. Chłopska 1, w Janowicach Wielkich
Zobowiązuję się do wykonania zamówienia, pn oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
- cena ( netto) za 1 tonę pelletu oferowanego przez naszą firmę wynosi:…………..zł
(Słownie : ……………………………………………………………………………)**
+ 23 % podatek VAT
- cena ( brutto) za 1 tonę pelletu oferowanego przez naszą firmę wynosi:
……………………………………………………………………………………..zł
(Słownie : ……………………………………………………………………………)**
-wartość oferty brutto za całość zadania (za 209 ton ) wynosi :
...........…………………………………………………………………………… zł.
( Słownie: ……………………………………………………………………………)**
-wartość oferty netto (bez podatku VAT) za całość zadania wynosi:
....................................................................................................................................zł.
(Słownie: ....................................................................................................................)**

OŚWIADCZAM ŻE:
- Oferowany pellet posiada: wartość opałową nie mniejszą niż 18 [MJ/kg], surowiec
trociny i wióry drewniane, w formie walców o średnicy od 6 do 8 mm i długości do kilku
centymetrów, wilgotność poniżej 10 %, zawartość popiołu poniżej 1,5 %, zawartość siarki
poniżej 0,08%, oraz normę DIN / DINplus
- Sukcesywne dostawy w………. dniu od złożenia zamówienia telefonicznego lub faxem,
nie wliczając dnia złożenia zamówienia.
- zapoznałem się z warunkami zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń*.
- zapoznałem się z SIWZ, a także z innymi dokumentami dotyczącymi postępowania i nie
wnoszę do nich zastrzeżeń.* oraz otrzymałem wszystkie dane i dokumenty niezbędne do
sporządzenia oferty.
- uważam się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia terminu złożenia ofert.*
- zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany*
Oświadczam, że w cenie, o której mowa w pkt 1 ujęty został pełny zakres prac
wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia.*
Oświadczam, że wszystkie dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej oferty są
kompletne i zgodne z prawdą.*
Integralną część niniejszej oferty stanowią załączniki, wymienione w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, tj.:
a) oświadczenia (wypełnione i podpisane załączniki nr 2a i 2b do SIWZ)
b) zaakceptowany / niezaakceptowany* projekt umowy (zał. nr 4 do SIWZ)
c) formularz cenowy (wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ)
d) wykaz wykonanych dostaw (wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ)
e) certyfikat oferowanego pelletu w języku polskim.
UWAGI OFERENTA:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
..…………………….
/miejscowość, data/

………………………………..
/ pieczątka i podpis oferenta
lub osób upoważnionych do
reprezentowania oferenta/

* niepotrzebne skreślić
** przy rozbieżności pomiędzy ceną wyrażoną cyfrą, a słownie, ważne jest określenie słowne.

