
Nasz znak: ZSP  362.1.2016                                                                 Załącznik Nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ    OFERTOWY
ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych im.Tadeusza Kościuszki  w Kamieńsku
ul. Szkolna 4, 97-360 Kamieńsk , tel. 044/6817526,  fax. 044/6817526.                                   

WYKONAWCA:
….........................................................................................................................
(pieczęć   adresowa firmy Wykonawcy)
NIP......................................................................................................................................................

REGON .............................................................................................................................................

Telefon..........................................................................Faks...............................................................

e-mail…………………………………………………województwo...............................................

W  związku  z  prowadzonym  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie 
przetargu  nieograniczonego,  którego  przedmiotem  jest  „ZAKUP   I   DOSTAWA  WĘGLA 
KAMIENNEGO  –  KOSTKA  GRUBA  ORAZ   MIAŁU  WĘGLOWEGO  DO ZSP  IM. TADEUSZA 
KOŚCIUSZKI   W  KAMIEŃSKU 
 oświadczam(y),że:
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia – tj.:
 „ Zakup i dostawa węgla kamiennego kostka oraz miału węglowego do ZSP im. Tadeusza 

Kościuszki  w  Kamieńsku„  zgodnie  z  warunkami  zamówienia  zamieszczonymi  w  opisie 
przedmiotu zamówienia w  SIWZ  za  cenę zamówienia  poniżej:

a) węgiel kamienny kostka gruba - 120 ton o granulacji 100-:-200mm 
- kaloryczność (wartość opałowa) powyżej kl. 28 000 kJ/kg, 
- zawartość popiołu do  5%,   zawartość siarki  do  0,6%,
  cena netto za 1 tonę............……………............................................................................... zł
  podatek VAT …....% (1 tona) ……......................... % tj. …...........…………..................... zł
  cena brutto za 1 tonę ……………….................................................................................. zł
  Wynagrodzenie brutto za dostawę  120   ton: cena brutto/1tonę ……………….. x   120 ton =
 …………………………………. zł (słownie złotych: ……………………………………….
 …................................................................................................................................................)

   b) miał węglowy - 30 ton 
   - kaloryczność  (wartość opałowa) powyżej 24 000 kJ/kg, 
   - zawartość popiołu do 14%,   zawartości siarki max  0,7 %,   wilgotność do 15 %,

 cena netto na 1 tonę ….....……………..................................................................................zł
 podatek VAT ….....(1 tona) …...................................% tj. ………....................................... zł
 cena brutto za 1 tonę ………………..................................................................................... zł
 Wynagrodzenie brutto za dostawę  30 ton: cena brutto/1tonę …………………… x  30  ton =
…………………………………. zł (słownie złotych: ……………………………………….
…................................................................................................................................................)
c) Łączne wynagrodzenie brutto za realizację zadań 1 a i 1 b wynosi :
…......................................................................................................................................złotych

Słownie złotych: ……………………………………………………………………………….

         …..................................................................................................................................................
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         2. Potwierdzam termin realizacji zamówienia w terminie do 30.11.2016 r.                            
           3. Oświadczam, że w cenie ofertowej zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania

zamówienia (sprzedaż, dostawa, rozładunek węgla: kostka gruba oraz miału węglowego w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego)
4. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy.
5. Należność  z tytułu realizacji umowy będzie płatna przelewem na konto 
Nr:…………………........................................................................................................................
6. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia ( w tym ze 
wzorem  umowy ) i nie zgłaszam do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki  w niej zawarte.
7. Podpiszę umowę na warunkach wynikających z SIWZ i złożonej oferty w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego. Uważam się za związanego  niniejszą ofertą przez okres 30 dni 
od ostatecznego terminu składania ofert.
8. Oświadczam, na podstawie art. 36 ust. 4 powołanej ustawy, że powierzę podwykonawcom 
wykonanie niżej wymienionej części zamówienia.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
W przypadku nie wskazania żadnej części, przyjmuje się, że zamówienie będzie
wykonywane samodzielnie.
9. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy
jest:………......................................................................................................................................
10. Zastrzeżenia oferenta
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być 
ogólnie udostępnione.(Wykonawca wypełnia ten punkt, jeśli zastrzega jakieś informacje, 
jeśli nie zastrzega, to nie wypełnia tego punktu).
1.......................................................................................................................................................
2.......................................................................................................................................................
11. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwa i adres firmy ……………………………………………………………………………………………………...............................

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

Nazwisko, imię ……………………………………………………………………………………………………………….........................

Stanowisko …………………………………………………………………………………..............................................................................

Telefon ……………………………………..….. …………………………Fax…………………………………………………….................
 Zakres:
-do reprezentowania w postępowaniu*
-do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy*
12..Integralną część oferty stanowią  następujące załączniki:
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................

…...........................................................................                                                           …...........................................................................................
             (  Miejscowość, data)                                                                            (Podpis osoby uprawnionej lub osób  uprawnionych
                                                                                                                             do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy)  


