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FORMULARZ OFERTOWY – Dostawa  

1. Dane dotyczące Dostawcy : 

Nazwa : ..................................................................................................................................................... 

Adres : ....................................................................................................................................................... 

NIP :  ..........................................    REGON : .............................................. 

Nr rachunku bankowego : ........................................................................................................................ 

 

2. Dane dotyczące Zamawiającego 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 

ul. Kolejowa 4A, 18 – 500 Kolno 

3. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie : 

a) dostawę i zmagazynowanie miału węglowego w okresie : sierpień 2019 r. do 31 październik 
2019 r.  na placu składowym Ciepłowni PUK w Kolnie Sp. z o.o. przy ul. Ciepłej 1 o poniższych 
parametrach : 
 

Lp. Opis Wartość Jednostka 

1. Ilość  Mg 

2. Minimalna  wartość  opałowa  MJ/kg 

3. Maksymalna  zawartość  popiołu  % 

4. Maksymalna  zawartość  siarki  % 

5. Maksymalna  zawartość  wilgoci  % 

 
b) sprzedaż Zamawiającemu zgromadzonego miału węglowego w cenie przedstawionej                       

w formularzu oferty i zgodnie z Harmonogramem płatności za dostawę miału węglowego 
do Ciepłowni w Kolnie w okresie sierpień 2019 do 31 marzec 2020 r. 

 

Cena jednostkowa netto:............................................................................................................... zł/Mg 

Wartość netto:...................................................................................................................................... zł 

(słownie)........................................................................................................................................ 

Podatek VAT (kwotowo): ......................................................................................................................zł 

(słownie)........................................................................................................................................ 

Wartość brutto: ....................................................................................................................................zł  
 
(słownie)....................................................................................................................................................              
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Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego 
zastrzeżeń. 

Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,                                     
w zakresie obowiązków DOSTAWCY zgodnie z warunkami zamówienia i wzorem umowy . 

Oświadczamy, że oferowana cena miału węglowego nie zawiera podatku akcyzowego. 

Oświadczamy, że Zamówienie zrealizujemy zgodnie z Warunkami Zamówienia. 

Oświadczamy, że oferowany przez nas miał węglowy spełnia warunki opisane w pkt. 2 Warunków 
Zamówienia. 

Oświadczamy, że miał węglowy zostanie dostarczony do Zamawiającego transportem 
samochodowym i rozładowany na plac składowy Ciepłowni w Kolnie przy ul. Ciepłej 1  .  

Zobowiązujemy się wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 31 października  
2019 r. zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym. 

Uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres 45 dni,   tj. do dnia: ………………………..…………… 

Termin płatności będzie zgodny z warunkami zamówienia. 

Zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach podanych w Projekcie Umowy  
wg załącznika.  

Dodatkowe zobowiązania/uwagi 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty, łącznie z wszystkimi załącznikami, są  w kolejności 
ponumerowane i składa się ona z   ........ stron.  

 
 
 
 

……………………..………. dnia  …………………………………….……. 
 

 

 

 

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

    ( podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy ) 
 

 

 
 
*Niepotrzebne skreślić 


