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Postępowanie przetargowe: 

„Dostawa  zrębki z drewna do celów  energetycznych  na sezon grzewczy 2019/2020” 

                                    Załącznik nr 1 

 

OFERTA PRZETARGOWA 

 

Nazwa Wykonawcy – ………………………………………….......……………………………… 

………………………………………….......………………………………...........................……, 

Adres siedziby - …………………………………………………...……………………………… 

…………………………………………………...…………………………….............................., 

Adres do korespondencji - …………………………………………………...…………………… 

…………………………………………………….......………………………..............................,  

Tel. - ............................................................; fax - ........................................................................;  

NIP - ............................................................; REGON - ................................................................;  

Imię i Nazwisko oraz stanowisko osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania 

wykonawcy:                     

a).....................................………………………………………………….............……………,  

b) …………………………………………………………………………………............…… .  

Nawiązując do ogłoszonego dnia 14.03.2019 r. przetargu nieograniczonego na „Dostawę zrębki 
z drewna do celów energetycznych na sezon grzewczy 2019/2020” składam poniższą ofertę:  

1. Oferuję dostawę na plac składowy przy Zakładzie Energetyki Cieplnej, Wodociągów                      

i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o. o., ul. H. Sienkiewicza 25A, 16-070 Choroszcz, 

16 000 metrów przestrzennych zrębki z drewna (zgodnego z opisem w SIWZ) w cenie netto: 

................zł/mp, na łączną kwotę netto: ………........……… (słownie: …...…….................... 

....................................................................................................................................................), 

plus należny podatek VAT w wysokości 23%, co daje kwotę brutto ............................ 

(słownie: ………........................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................).  

2. Oferuję termin realizacji zamówienia zgodny z harmonogramem dostaw i płatności 
zawartym w SIWZ. 
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3. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz jej 
załącznikami i uznaję się związany określonymi w niej zasadami postępowania a także 
zawartymi w niej istotnymi warunkami umowy. 

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na dostarczenie próbnej partii zrębki w ilości ...…… mp 
w cenie określonej na podstawie najkorzystniejszej oferty wyłonionej w niniejszym 
postępowaniu, w sposób ustalony w pkt 16 ppkt 8 SIWZ. 

5. Oferta przetargowa składa się z ............. ponumerowanych stron. 

 

......................... dnia ......................  rok 

                                                                                 .......................................................................  
            (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  

                                                                                                    składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
 
 
 


