
 
Załącznik Nr 1 do SIWZ  

 
 
 
 

Formularz ofertowy 
 
 
dla Zamawiającego:  
 
Gminy Pilchowice 
Urząd Gminy w Pilchowicach 
44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6 
 
  
NiŜej podpisani   ........................................................................................................................................... 
 
działając w imieniu i na rzecz ....................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................ 

(nazwa i siedziba Wykonawcy)  
 
REGON: ..................................................., NIP:...................................................................................  
 
tel. ..................................................................... fax. ………………..................................................... 
 
strona internetowa .......................................................... e-mail ........................................................... 
 

przystępując do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)  na  „Zakup i dostawę 120 ton węgla 
kamiennego do budynków gminnych w 2013r.”, składamy niniejszą ofertę:  
 

1. Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia, tj. „Zakup i dostawę 120 ton węgla kamiennego do 
budynków gminnych w 2013r.” i umowy, w okresie obowiązywania umowy tj. do 31 grudnia 2013r. za 
cenę /za 1 tonę: 
 
Łącznie: ...............................zł +             …..................................           =       ..................................................  
                  (cena netto)                          (wartość podatku VAT)                                      (cena brutto)  
 
SUMARYCZNA CENA BRUTTO CAŁEJ OFERTY WYNOSI ................................................. zł  
(słownie złotych:...............................................................................................................................................)  
2. Oświadczamy, Ŝe cena oferty z podatkiem VAT zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie 
ponosi Wykonawca, w tym między innymi: koszty zakupu, transportu, rozładunku, badań próbek a takŜe 
inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, 
wszelkie podatki, w tym naleŜny podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne opusty, oraz pozostałe składniki 
cenotwórcze.  



3. Oświadczamy, iŜ przedmiot zamówienia zrealizujemy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
 określonymi  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektem umowy w terminie od dnia 
 podpisania umowy do 31 grudnia 2013r.  
4. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
 warunków zamówienia, tj. 30 dni liczonych od upływu terminu składania ofert określonego w specyfikacji 
 istotnych warunków zamówienia.  
5. Oświadczamy, Ŝe do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy w pełni wykwalifikowany zespół
 pracowników posiadających wymagane doświadczenie do wykonywania usługi będącej przedmiotem
 niniejszego zamówienia.  
6. Oświadczamy, iŜ akceptujemy wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 4 do SIWZ i zobowiązujemy się 
 w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach, w miejscu i terminie
 wyznaczonym przez Zamawiającego.  
7. Oświadczamy, Ŝe jeŜeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji
 przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich
 Zamawiającego.  

  8.  Oświadczamy, iŜ wykonanie niniejszego zamówienia powierzymy podwykonawcom/nie powierzymy 
  podwykonawcom**. 

 
Powierzymy następujący zakres prac podwykonawcom: 
 
1) …………………………………...............................................................................................................  
2) …………………………………...............................................................................................................  
3) …………………………………............................................................................................................... 
 
** niepotrzebne skreślić  
 
11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 
1) ………………………………………………………………………………………………… 
 
2) ...................................................................................................................................................  
 
3) ...................................................................................................................................................  
 
4) ...................................................................................................................................................  
 
5) ...................................................................................................................................................  
 
6) …………………………………………………………………………………………............ 
 
 
 
.................................... dnia ...................  
 

.................................................................................................  
       (podpis i pieczątka imienna przedstawiciela  
            Wykonawcy lub osoby upowaŜnionej)  


