Nasz znak: ZSP 362.1.2017

Załącznik –Formularz ofertowy

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 zapytaniem ofertowym dotyczącym: „Zakupu i dostawy węgla kamiennego oraz
miału węglowego” w sezonie grzewczym 2017/18 dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku, ul. Szkolna 4 oświadczam(y),że:
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami opisu przedmiotu
zawartymi w zapytaniu ofertowym zamówienia za następującą cenę:
a) węgiel kamienny kostka gruba - 100 ton o granulacji 100-:-200mm
- kaloryczność (wartość opałowa) powyżej kl. 28 000 kJ/kg,
- zawartość popiołu do 5%,
- zawartość siarki do 0,6%,
- wilgotność nie więcej niż 15 %.
cena netto za 1 tonę............……………............................................................................... zł
podatek VAT …....% (1 tona) ……......................... % tj. …...........…………..................... zł
cena brutto za 1 tonę ……………….................................................................................. zł
Wynagrodzenie brutto za dostawę 100 ton: cena brutto/1tonę ……………….. x 100 ton =
…………………………………. zł (słownie złotych: ……………………………………….
…................................................................................................................................................)
b) miał węglowy - 20 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 20 ton: cena brutto/1tonę …………………… x 20 ton =
…………………………………. zł (słownie złotych: ……………………………………….
…................................................................................................................................................)
c) Łączne wynagrodzenie brutto za realizację zadań 1 a i 1 b wynosi :
…......................................................................................................................................złotych
Słownie złotych: ……………………………………………………………………………….
…..................................................................................................................................................

2. 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).
3. Potwierdzam termin realizacji zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do
15.12.2017r.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego( w tym ze wzorem umowy ) i
nie zgłaszam do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.
W razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach
określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczam(y),że posiadam(y) niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponuję(my)
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
6. Oświadczam(y),że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
9. Osobą do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia
ze strony Wykonawcy jest tel. kontaktowy………………………….
Załączniki:
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:
1. Certyfikat jakości węgla kamiennego kostka gruba i miału węglowego
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.

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

( Miejscowość, data)

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

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych
do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy)

