
Nasz znak: ZSP  25/1/12014                                                            Załącznik Nr 1 do SIWZ                                            
Zamawiający: 
Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych  
im.Tadeusza Kościuszki  w Kamieńsku 
ul. Szkolna 4, 97-360 Kamieńsk                                      

O F E R T A 
…............................................................................................................... 
(pieczęć   adresowa firmy Wykonawcy) 
NIP......................................................................................................................................... 
 
REGON ................................................................................................................................ 
 
Telefon................................................................................................................................... 
 
Faks....................................................................................................................................... 
 
email………………………………………………………………………………………. 
 
Województwo........................................................................................................................ 
 
Odpowiadając na ogłoszenie z zamówieniu publicznym o wartości mniejszej od kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych ,,Dostawa węgla oraz miału węglowego” 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia – tj.: „Dostawa węgla oraz miału weglowego „ 
zgodnie z warunkami zamówienia zamieszczonymi w opisie przedmiotu zamówienia w 
SIWZ za cenę zamówienia poniżej: 
a. węgiel kamienny w sortymencie kostka: 
cena netto za 1 tonę……………...................................... zł 
podatek VAT 23% (1 tona) …….. % tj. …...........………….... zł 
cena brutto za 1 tonę ………………. zł 
Wynagrodzenie brutto za dostawę : 110   ton: cena brutto/1tonę ……………….. x   110 ton = 
…………………………………. zł (słownie złotych: ………………………………………. 
…................................................................................................................................................) 
b. – miał węglowy 
cena netto na 1 tonę ……………..................................... zł 
podatek VAT 23%(1 tona) ….. % tj. ………........................... zł 
cena brutto za 1 tonę ………………................................ zł 
Wynagrodzenie brutto za dostawę  50ton: cena brutto/1tonę ……………….. x  50  ton = 
…………………………………. zł (słownie złotych: ………………………………………. 
…................................................................................................................................................) 
c) Łączne wynagrodzenie brutto za realizację zadań 1 a i 1b wynosi 
…………………………............................................................................................................zł 
…................................................................................................................................................ 
Słownie złotych: ……………………………………………………………………………… 
…................................................................................................................................................. 
2. Potwierdzam termin realizacji zamówienia w terminie do 31.06.2014 r. 
3. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia.  
4. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ 
przedmiotowego zamówienia. 
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Nasz znak:ZSP 25/1/2014 
5..Należności z tytułu realizacji umowy będzie płatna przelewem na konto  
Nr:…………………..................................................................................................................... 
                                                                                                                                
6. Zapoznałem się z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ i nie zgłaszam 
żadnych uwag. 
7.Podpiszę umowę na warunkach wynikających z SIWZ i złożonej oferty w terminie 
zaproponowanym przez Zamawiającego. Uważam się za związanego  niniejszą ofertą przez okres 
30 dni od ostatecznego terminu składania, ofert zgodnie ze SIWZ. 
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. 
8. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy 
jest:………............................................................................................................................ 
9.Zastrzeżenia oferenta 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
1.............................................................................................................................................. 
2.............................................................................................................................................. 
3.............................................................................................................................................. 
4.............................................................................................................................................. 
10.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* 
11. Inne informacje oferenta: 
1. ……………………………………………………………………………………….... 
2. ........................................................................................................................................ 
3. .......................................................................... ............................................................. 
12.Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
 1.Oświadczenie wg art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 2.Oświadczenie wg art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 3.Oświadczenie- wykaz podmiotów należących do tej samej co Wykonawca grupy kapitałowej 
    zgodnie z art. 26 ust2d ustawy PZP albo informację o nie przynależeniu do grupy kapitałowej. 
 4. wzór umowy parafowany przez Wykonawcę. 
  
 
 
                                                                                                                                    
…..............................................................................................................                   …....................................................................................................... 
              (  miejscowość, data)                                                                                              (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych)                 
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