
 
FORMULARZ   OFERTOWY 

W TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 
 
Dane dotyczące oferenta : 

Nazwa …................................................................................................................................. 

Siedziba ….............................................................................................................................. 

Nr telefonu ….......................................................................................................................... 

Fax…………………………………………………………………………………………………….. 

Nr NIP .................................................................................................................................... 

Nr REGON ….......................................................................................................................... 
 
Nazwa banku i numer rachunku bankowego ……………………………………………………… 

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

 

Dane dotyczące Zamawiającego: 

Gmina Brzeźnio 
ul. Wspólna  44 
98 – 275   Brzeźnio  
pow. Sieradz   woj. Łódzkie 
 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.: 

Dostawa tłucznia granitowego i mieszanki drogowej granitowej wraz z transportem  

i rozładunkiem na terenie Gminy Brzeźnio 

 

My niżej podpisani: 

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

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

działający w imieniu i na rzecz….............................................................................................. 

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

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

…................................................................................................................................................... 
(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres) 

 
 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oferujemy realizację przedmiotu zamówienia. 

 

Oferujemy dostarczyć tłuczeń granitowy i mieszankę drogową granitową wraz  

z transportem i rozładunkiem na terenie Gminy Brzeźnio 

 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (cena niezależna od frakcji), w ilości 2 851,00 

tony za całkowitą cenę ofertową netto …................................................  



(słownie …............................................................ złotych) 

Do powyższej ceny doliczony zostanie zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami 

podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi:  

…..... % tj. ….......................... złotych  

(słownie …................................................... złotych). 

Całkowita cena ofertowa brutto wyniesie ….......................................... 

(słownie …............................................................ złotych). 

Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia (tj. dostawę tłucznia granitowego i mieszanki 

drogowej granitowej), niezależnie od frakcji, zgodnie z zapisami SIWZ,  

za cenę jednostkową netto: …………………………….. zł/tonę, (słownie: 

………………………………………………………………………………………………….)  

za cenę jednostkową brutto: ........................................................... zł/tonę, 

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

w tym kwota podatku VAT wynosi ........%,  tj..................... zł/tonę. 

 

1. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia 

dostaw w terminie: 

- rozpoczęcie dostaw według zapotrzebowania zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia 

podpisania umowy  

-  zakończenia dostaw przedmiotu zamówienia w terminie do 30 listopada 2014 roku. 

1. Miejsca dostaw: 

 

Miejscowości na terenie gminy Brzeźnio: Krzaki, Złotowizna, Rydzew, Pyszków, Brzeźnio. 

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego (w tym  

z modyfikacjami i wyjaśnieniami siwz stanowiącymi integralną część zapytania 

ofertowego – jeśli występowały) i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy 

warunki w nim zawarte. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik 

do specyfikacji. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu  

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. Akceptujemy warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym i wzorze 

umowy. 

7. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:  

osoba do kontaktu  

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



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

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

………...........................................................................................……………………………… 
     (podać adres) 

tel.: …………………………....…………….. 

faks: ………………………………………… 

e-mail: ………………………………………. 

 

 

………………………………. 

(miejscowość, data) 

                                                                                ……………………………………………. 
                                                                                       (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 


